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Salutări, eu sunt Juliano, noi suntem arcturienii.   

 
Când mă uit la evoluția unei specii, pot spune că există două opțiuni: o specie poate evolua sau 
o specie poate de-evolua.  Este posibil ca o specie să poată merge înapoi.  Acest lucru s-a 
întâmplat în unele cazuri în călătoriile și observațiile noastre.  Cum gestionează alte civilizații 
galactice progresul și evoluția potențială a speciei lor?  Când mă uit la evoluția Homo sapiens, 
îmi pun câteva întrebări.  O întrebare este: "Homo sapiens va supraviețui pe această planetă?"  
Și numărul doi: "Va evolua Homo sapiens sau va de-evolua?" 
  
     Când mă uit la istoria Homo sapiens pe această planetă, atunci observ că există mai multe 
caracteristici agresive care au servit homo sapiens bine în istoria sa anterioară.  Acum 50.000 
de ani, Omul Neanderthal a fost una dintre speciile dominante din spațiul european și a existat o 
sub-specie de Homo sapiens care a trăit, de asemenea, lângă Omul de Neanderthal.  
Neanderthalienii nu au supraviețuit, dar sub-speciile de Homo sapiens au supraviețuit.  Una 
dintre caracteristicile speciei supraviețuitoare, Homo sapiens, a fost capacitatea de a fi mai 
agresiv și, în unele cazuri, de a comite genocid împotriva dușmanilor săi.  Dacă sub-speciile de 
Homo sapiens din acel moment vedeau Neanderthalul ca pe o amenințare, atunci ei ar 
concluziona că ar fi justificat să șteargă acea populație de pe fața planetei. 
 
     Aceasta este trăsătura de agresiune și ostilitate care a dus la supraviețuirea lui Homo 
sapiens.  Dar acum, când mă uit la aceeași trăsătură agresivă, trebuie să ne întrebăm: "Această 
trăsătură agresivă și dominatoare trebuie să rămână în fondul genetic?  Este aceasta o 
trăsătură care trebuie să facă parte din noua specie evolutivă care vine după Homo sapiens, pe 
care o numesc "Homo Omega?" 
 
Și, evident, răspunsul este nu, nu vrem să favorizăm o trăsătură care duce la moarte și 
distrugere.  Trebuie să promovăm și să susținem următoarea etapă evolutivă a lui Homo 
sapiens, care este mai avansată.  Am dat termenul "Homo Omega" acestei specii de dezvoltare 
următoare.  

mailto:davidmiller@groupofforty.com
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     Pentru a vă ajuta să înțelegeți această etapă evolutivă, vreau să explic termenul "Omega".  
Termenul "Omega" provine din utilizarea tehnologiei arcturiene și a învățăturilor numite "Lumina 
Omega".  Lumina Omega are unele caracteristici speciale.  Lumina Omega scoate cel mai mare 
potențial al unei specii la suprafață, sau dacă ar fi să utilizați lumina Omega la nivel personal, v-
ar ajuta să maximizați și să scoateți la suprafață cel mai mare potențial individual.  Lumina 
Omega are puteri speciale de vindecare.  Ori de câte ori există un blocaj care cauzează boli, 
atunci lumina Omega poate ajuta pentru a scoate cel mai mare potențial de vindecare în cadrul 
sistemului.  Lumina Omega vine din a 5-a dimensiune.  
 
     Pentru a fi eficientă, lumina Omega necesită receptivitate.  Pot exista cele mai înalte 
frecvențe de lumină care coboară, dar dacă vasul sau, în acest caz, omul, nu este receptiv la 
lumina Omega, atunci nu va fi primită și procesată.  În unele cazuri, aceasta poate fi primită, dar 
nu procesată.  De fapt, primiți energii și frecvențe diferite de lumină tot timpul.  O mare parte din 
energia pe care o primiți este inconștientă și nu o utilizați.  Este nevoie de un training pentru a 
lucra cu ea și de a ajuta fiecare dintre voi sa deveniți receptivi la lumina Omega.  
 
     Acum, pentru evoluția Homo sapiens vorbim despre o întreagă specie fiind receptivă la 
lumina Omega.  În această lectură, vom trece peste ceea ce eu numesc "schimbări 
moleculare", care sunt necesare pentru creierul uman pentru a activa și a primi Omega Light.  
Este necesar să se acceseze conștiința la nivel molecular pentru a avea o "conștiință extinsă".  
 
     Conștiința extinsă este una dintre principalele trăsături ale lui Homo Omega.  Deci, să ne 
uităm la acest concept de "transformare moleculară a creierului".  Există o lungă istorie privind 
conștiința extinsă folosind substanțe pentru a schimba creierul la nivel molecular în civilizația 
occidentală.  În primul rând, mă voi referi la utilizarea stărilor de conștiință induse de droguri.  
Există o istorie a utilizării plantelor printre șamani, cum ar fi ayahuasca, sau nativii americani, 
care au folosit psilocibina sau mescalina în ceremoniile religioase pentru a induce ceea ce se 
numește o stare alternativă de conștiință.  
 
     Starea alternativă de conștiință are caracteristici specifice care sunt importante pentru noi în 
studiul nostru despre omul Omega, despre bărbatul / femeia Omega.  Stările induse de droguri 
care provin din plante și sunt folosite de șamani, creează schimbări moleculare în neuronii 
creierului și această schimbare specială permite crearea de noi conexiuni între diferiți neuroni.  
Aceste conexiuni nu ar fi făcute în mod normal, dar stările induse de droguri schimbă 
comunicațiile moleculare în creier.  Omul atunci poate vedea conexiunile și vedea unitatea și 
vedea principiile cosmologice pe care nu le putea vedea într-o stare normală de conștiință.  De 
fapt, unii au numit medicamentele care induc stări extinse de conștiință "molecula ADN-
Dumnezeu".  Molecula ADN-Dumnezeu în studiul conștiinței se referă la o stare indusă de 
droguri care ajută la crearea a ceea ce unii ar numi starea "Conștiința lui Dumnezeu" cu o 
conștiință unitară.   
 
     Vreau să fie clar că eu nu recomand aici utilizarea acestor droguri/substanțe,  eu doar 
folosesc aceste experiențe și descrieri pentru a vă ajuta să înțelegeți energiile moleculare și 
energiile la nivel subatomic cu care se lucrează în conștiința extinsă.  Noi, Arcturienii, vă 
învățăm pe voi, semințele stelare, cum să puteți obține stări de transformare moleculare similare 
prin exercițiile noastre.  Cu noua tehnologie spirituală arcturiană disponibilă acum, nu este 
necesar să se caute stări induse de astfel de droguri, ci mai degrabă, prin aceste exerciții 
specifice, cum ar fi Oul Cosmic, strălucirea/shimmering, proiecția mentală și meditații speciale, 
se pot realiza experiențe similare de transformare moleculară.  Aceste experiențe superioare 
pot fi auto-induse prin exerciții cu tehnologie spirituală arcturiană.  
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     Mă refer acum la conceptul de extindere a conștiinței și la deblocarea Codurilor de 
Ascensiune.  Deblocarea acestor coduri a fost una dintre principalele noastre practici meditative 
pe care le predăm semintelor stelare arcturiene de pe Pământ.  Există mai multe expresii si 
mantre în limba ebraică biblică, care sunt instrumente pentru activarea unei transformări 
moleculare în neuronii creierului.  Aceasta înseamnă că frazele sonore sacre în ebraică au 
capacitatea de a debloca Codurile de Ascensiune, ceea ce vă va poate aduce într-o stare de 
expansiune a minții.  Conexiunile moleculare care duc la Conștiința unitara și conștientizarea 
celei de-a 5-a dimensiuni sunt activate atunci când expresiile ebraice ale acestor coduri de 
ascensiune sunt tonifiate într-un anumit fel.  
 
     Trebuie să subliniem faptul că omul Omega are capacitatea de a experimenta transformarea 
moleculară, astfel încât aceste stări de conștiință cunoscute sub numele de Conștiința Unitară, 
echilibru și armonie, să poată fi atinse.  Există termeni în psihologia modernă, de exemplu, 
referindu-se la această transformare.  "Autoactualizarea" și "experiențele de vârf" sunt doi 
termeni utilizați pentru a descrie experiențele de conștiință extinsă transformatoare.  Uneori, 
aceste experiențe pot fi induse de stimuli externi, cum ar fi experienta unui apus de soare sau o 
energie sacră remarcabilă de la Natură pe care o primiti.  Aceste experiențe de vârf induc o 
transformare moleculară în creier. 
 
     Experiențele de vârf sunt un tip de experiență psihologică, care extind mintea, în care se 
poate cuprinde si intelege, de exemplu, sensul vieții; se poate percepe legătura dintre tot ceea 
ce este, și se înțelege că este un univers holografic și că totul este conectat.  Și cu acest tip de 
experiență de vârf devine clar că trebuie să existe o nouă abordare pentru protejarea biosferei 
și pentru protejarea planetei la toate nivelurile.  Aceasta este profunditatea acestei experiențe 
de vârf si a transformarii moleculare prin aceste practici meditative sănătoase.  Acest tip de 
experiență va deveni caracteristica "normală" a lui Homo Omega, nu doar o caracteristică 
pentru unii.  
 
     Așadar, haideți să ne întoarcem din nou la conceptul de evoluție și cum inducem o stare 
evolutivă sau o schimbare evolutivă.  Schimbarea evolutivă normală se pare că se bazează pe 
ceea ce Darwin a numit supraviețuirea celui mai adaptat, ceea ce înseamnă că acei oameni 
care au o caracteristică de supraviețuire, cum ar fi agresiunea, vor domina și vor supraviețui, iar 
cei care nu sunt agresivi nu vor putea supraviețui. Trăsăturile sunt transmise din generație în 
generație.  Dar acum suntem într-o stare în care această stare de agresiune nu favorizează 
supraviețuirea biosferei.  De fapt, agresiunea și comportamentul dominator contribuie la 
eradicarea formelor de viață de pe planetă.  
 
     Dar putem pune întrebarea: Dar cum poate omenirea sa direcționeze evoluția?  Există 
exemple de modificare a ADN-ului și modificare ARN în întreaga lume.  Există chiar discuții 
despre vaccinarea cu COVID-19 care schimbă genetica umana.  Unii oameni cred că 
vaccinarea provoacă o schimbare în ARN care ar putea crea cumva probleme în generațiile 
viitoare. Ideea este că omenirea studiază deja și începe să practice modificarea genetică.  
(Nota autorului: Folosim genetica în fiecare zi pentru a vindeca boli, a rezolva crime și chiar a 
reuni familii.)  Vedem acest lucru în special cu industria agricolă, care a creat alimente 
modificate genetic sau OMG.  
 
     Problema cu modificarea genetică a alimentelor este că creați ceea ce eu numesc o "plantă 
hibridă".  Oamenii de știință au creat alimente modificate genetic care sunt rezistente la anumite 
insecte sau anumite buruieni și, prin urmare, plantele modificate genetic pot crește din ce în ce 
mai bine.  Și la prima vedere, asta ar putea părea chiar foarte bun, dar, în realitate, este o 
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practică periculoasă, deoarece alimentele devin apoi mai sensibile la bacterii și intruziuni de la 
insecte noi.  Aceasta planta modificata nu are o bandă largă sau o gamă largă de apărare.  În 
schimb, se concentrează pe o anumită apărare, sau două special împotriva insectelor sau 
bacteriilor care ar putea dăuna, și se descurcă foarte bine cu acestea.  In plus aceste plante 
modificate nu prezinta sau cresc cu aceeași valoare nutrițională ca cele nemodificate genetic.  
 
     În cele din urmă, expansiunea conștiinței umane prin modelul Omului Omega va fi la nivel 
molecular și, prin urmare, modificarea va avea loc la nivel de conștienta, nu prin manipularea 
artificială a codurilor genetice ale omului, adica modul în care sunt create aceste OMG.  
Schimbarea constientei se va manifesta fizic și va exista o nouă energie fizică diferită în 
creierele oamenilor Omega.  
 
     Mă uit cu mare interes la modul în care abordati consilierea și psihologia semintelor stelare, 
deoarece aceasta consiliere se concentrează pe trăsăturile specifice și importante pe care 
samanta stelara le posedă.  Și aceste trăsături sunt de fapt precursori ai schimbării la nivel 
molecular care trebuie făcută pentru a schimba permanent evoluția umanității.  Care sunt unele 
dintre aceste trăsături?  Aceste trăsături includ empatie, telepatie, sensibilitate, percepție 
extinsă, inclusiv ceea ce eu numesc "sinestezie simturilor", care este capacitatea de a vedea și 
auzi în același timp.  Cu alte cuvinte, sinestezia este contopirea a două stări perceptuale, cum 
ar fi vederea și auzul.  Un bun exemplu de sinestezie este atunci cand ascultati muzică și puteti 
asculta si percepe/vedea notele in acelasi timp.  Oamenii care sunt în stări modificate de 
conștiință pot experimenta sinestezia simturilor.  Aceasta este o trăsătură superioară a 
conștiinței extinse, iar marii compozitori, cum ar fi Beethoven și Mozart, au reușit să folosească 
sinestezia pentru a-și scrie concertele și simfoniile.  Auzeau melodia în mintea lor, apoi vedeau 
notele în eter, iar apoi le notau.  Acesta este un nivel ridicat de conștiință perceptuală, iar 
semintele stelare au, în general, și astfel de trăsături.  
 
     Observația mea este că, în galaxie, civilizațiile superioare au folosit cu succes "direcția 
genetică".  În loc de termenul "modificare genetică", prefer să folosesc termenul de direcție 
genetică.  Există multe probleme sociale, morale și etice în direcția genetică.  Amintiți-vă ca am 
spus că o specie poate de-evolua în loc de a evolua.  Prin urmare, omenirea poate risca o de-
evoluție, asta înseamnă prin a nu face nimic, lăsând ciclul evolutiv să meargă așa cum este, 
atunci aceasta poate duce la de-evoluție.  Se știe că omenirea controlează planeta și ceea ce 
face omenirea pe această planetă va determina dacă viața va continua sau nu.  Ceea ce face 
omenirea pe planetă, va afecta fiecare specie de pe această planetă.  Indiferent dacă fiecare 
specie trăiește sau moare, indiferent care este acea specie, totul depinde în totalitate de ceea 
ce face omenirea cu agresivitatea și comportamentul său dominator.  
 
     Facand o paranteza, am vrut să vorbesc pe scurt despre reptilieni.  Știu că mulți dintre voi 
sunt interesați de reptilieni ca specie extradimensională sau extraterestră.  Aduc vorba de 
reptilieni doar pentru că mulți dintre reptilieni cred că Pământul și omenirea vor eșua, și vor de-
evolua, și că în această de-evoluție biosfera va deveni de nelocuit, și omenirea va pieri, cel 
puțin umanitatea așa cum o știți astăzi.  S-ar putea să existe insule de viata si existență, dar 
reptilienii cred că structura civilizației pe care o vedeți acum va dispărea, iar o parte din motiv se 
datorează faptului că biosfera va deveni de nelocuit. Reptilienii sunt răbdători, iar unii dintre ei 
gândesc astfel: "Ei bine, putem locui pe Pământ după ce omenirea îl va distruge".  Pentru că 
fiind reptilieni, ei sunt capabili să supraviețuiască în multe situații diferite in care omenirea nu 
poate supraviețui.  De exemplu, ar putea tolera doze mari de radiații care nu le afectează 
sistemul lor imunitar cum este in cazul sistemului imunitar uman.  Ei sunt capabili să tolereze 
niveluri ridicate de viruși și bacterii diferite care afectează omenirea.  De exemplu, reptilienii nu 
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ar fi deloc afectați de COVID-19.  Deci, gândirea reptilienilor despre umanitate este: "Dati-i 
drumul și distrugeti Pământul, și apoi vom prelua controlul când îl veti aduce in ruina". 
 
     Noi, arcturienii, nu suntem de acord cu abordarea reptiliană, dar cred că este interesant de 
observat că aceste specii așteaptă ca omenirea să distrugă biosfera.  De asemenea, cred că 
este interesant, deoarece unii oameni se gândesc că va exista o preluare a planetei în cazul în 
care oamenii nu evoluează.  Reptilienii nu trebuie să creeze o intervenție ca un război, pentru 
că tot ce trebuie să facă este să aștepte până când umanitatea se autodistruge.  
 
     Pentru a clarifica, există mai multe niveluri sau rase de reptilieni.  Există reptilieni de nivel 
mai ridicat, nivel mediu și reptilieni de nivel inferior.  Mă îngrijorează mai mult nivelurile de mijloc 
și de jos.  Există unii reptilieni la nivel înalt care au acest tip de gândire dominatoare, și care 
doresc de fapt să contribuie la evoluția umanității.  Ei nu așteaptă de-evoluția oamenilor.  Vor să 
vadă evoluția lui Homo sapiens.  
 
     Arcturienii sunt ființe mai înalte, pentadimensionale, care vor să împiedice omenirea să de-
evolueze.  Vrem să încurajăm evoluția conștiinței superioare.  Nu ne mulțumim să stăm și să 
urmărim de-evoluția umanității.  
 
     Acum scurt o notă de asemenea despre natura civilizațiilor galactice și natura cosmosului.  
Cosmosul este infinit, și există un număr infinit de stele, iar universul este infinit.  Deci nu există 
un sfârșit perceput, care să indice posibilități infinite ale civilizațiilor planetare care ar putea 
evolua.  S-ar putea spune că de fapt fiecare civilizație care apare este ca un test dacă acea 
planetă și acea civilizație pot menține și proteja o evoluție superioară.  Dar când o civilizație ca 
Pământul ajunge în acest punct de criză, atunci există o grija serioasă și, de asemenea, un 
interes intens.  Aceasta înseamnă că omenirea ar putea, sperăm, să-și controleze evoluția și să 
treacă la conștiința superioară.  Chiar dacă vedeți atât de multe dezechilibre pe planetă, trebuie 
să observăm că există un număr semnificativ de oameni care înțeleg și sunt dispuși să 
contribuie la evoluția speciei catre o lumină mai mare.  
 
     Cum poate un grup de seminte stelare ca voi să contribuie la evoluția umanității catre Homo 
Omega?  Permiteți-mi să abordez mai întâi hrana ca o posibilitate de a contribui la evoluție și 
vreau să folosesc exemplul israeliților biblici din deșert care primesc mana cerească.  Mana 
este hrana care a venit din cer pentru că nu era mâncare disponibilă în deșert. (Nota autorului: 
Mana este mâncarea supranaturală pe care Dumnezeu a dat-o israeliților în cei 40 de ani în 
care au fost în desert după plecarea lor din Egipt.  Este uneori menționată ca pâinea din cer, 
deoarece a căzut din cer). 
 
     Trebuie să vă amintiți că au existat estimări a numarului acestor oameni undeva intre 
500.000 si 800.000 de israeliți în deșert în momentul Exodului.  Nu a existat nici o forma de 
agricultură; nu a existat nici o fermă; nu a existat nici o capacitate de a produce alimente pentru 
toti acesti oameni.  Mana este hrana perfectă care cădea din cer în fiecare zi la un moment dat, 
iar israeliții mâncau acea mâncare și se mulțumeau cu aceasta.   
 
Există mai multe puncte aici: 

1. Că acest aliment a îndeplinit toate nevoile lor nutriționale.   
2. Ei ar fi pe deplin mulțumiți după ce mănâncă mană, iar acest lucru indică faptul că există 

posibilitatea de a dezvolta o hrană acum în secolul 21 care ar afecta pozitiv bunăstarea 
și conștiința umana.  
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     Mana oferă atât o bază nutrițională, cât și stimulează, într-un mod sănătos, transformarea 
moleculară în creier, care permite extinderea Ușilor Percepției.  După ce mănâncă mană, 
oamenii ar experimenta o transformare moleculară, astfel încât Conștiința Unitara și percepția 
spirituală superioară ar putea fi atinse.  
 
     Această poveste sugerează că ar fi un bun pas evolutiv pentru umanitate să dezvolte un 
astfel de aliment special.  Amintiți-vă că noi, Arcturienii, nu mâncăm ca voi.  De fapt, sistemul 
nostru digestiv este total diferit de al vostru.  Nu mâncăm cantități mari de alimente.  S-ar putea 
să ne vedeti si să credeti că suntem slabi, sau ati putea crede că nu arătăm foarte puternic.  
Este exact opusul. Putem ridica cantități mari de greutate, dacă este necesar, folosind mintea 
noastră.  De asemenea, suntem capabili să trăim între 800 și 900 de ani pământeni.  
 
     Forma originală a genomului uman este programată pentru ca oamenii să trăiască mult mai 
mult decât cei 80, 90 sau 100 de ani care sunt acum realizați.  Între 165 și 200 de ani ar trebui 
să fie speranța normală a vieții umane pe Pământ.  Când trăiești 800, 900 de ani, de exemplu, 
atunci 60 de ani sau 70 de ani este încă considerat un copil din perspectiva noastră.  Mulți 
dintre voi, la 60 sau 70, se afla încă in etapa de rezolvare a problemelor psihologice care s-au 
dezvoltat de exemplu în copilărie.  Vă puteți imagina cum ar fi să terminați vindecarea 
psihologică la 70 sau 80 de ani și apoi să mai aveți încă 100 de ani de trăit în care ați fi într-o 
stare emoțională mult mai satisfăcătoare? 
 
     Unele din elementele dietei noastre este lumină lichidă, energie lichidă și alte alimente 
speciale care sunt utilizate in ambele scopuri.  Acesta este scopul nutriției și scopul conștiinței 
extinse fără efecte secundare negative.  (Tonuri "Oh.") 
 
     Al doilea aspect al insuflării sau creării energiei pentru evoluția Homo Omega se 
concentrează pe invataturi.  Este adevărat că omenirea este forța dominantă și de control de pe 
planetă și că toată viața pământeană depinde acum de ceea ce face omenirea.  De asemenea, 
este adevărat că omenirea își poate direcționa evoluția.  Această abilitate este destul de 
uimitoare, dar este, de asemenea, înfricoșătoare dacă alegerile merg în direcția greșită.  Noi, 
Arcturienii, ne-am îndreptat evoluția, și odată ce ne-am îndreptat evoluția într-un mod pozitiv, 
atunci am făcut progrese remarcabile într-un timp scurt.  
 
     De fapt, direcția noastră de evoluție trece de la viețile trecute la viețile prezente la viețile 
viitoare.  Când un copil se naște pe Arcturus, sau chiar din stadiul embrional, suntem capabili să 
ne fixăm și să înțelegem problemele din viața anterioară, traumele din viața anterioară și, de 
asemenea, orice blocaje genetice care pot intra în această viață.  Suntem capabili să înțelegem 
care sunt lecțiile sufletului pentru un copil înainte de a veni pe lumea noastră.  Apoi, suntem 
capabili să oferim în prealabil ajutorul necesar, sprijinul si mediul necesar pentru evoluția sa.  
De exemplu, gândiți-vă câți dintre voi ați avut nașteri traumatizante?  Știu că procesul de 
naștere este extrem de traumatizant pe Pământ și a fost timp de secole.  Unele dintre traumele 
pe care oamenii le experimentează provine din momentul în care mama era în sarcină.  Este 
posibil ca mama să fi avut gânduri sau probleme negative în timpul sarcinii.  Poate că mama 
fuma țigări în timpul sarcinii, iar toxicitatea a avut un efect major asupra dezvoltării copilăriei 
copilului.  
 
     Desigur, avem o forma diferita a societății, care se bazează pe modelul societății inalte si 
juste.  Unul dintre aspectele importante ale Societății Juste este de a se asigura că femeile 
gravide sunt îngrijite în mod corespunzător.  Grija pentru femeile gravide poate afecta pozitiv 
evoluția genetică, deoarece traumele care apar la naștere ar putea dura mulți ani pentru a se 
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recupera.  De asemenea, avem capacitatea de a privi în viitor și de a vedea care este 
potențialul pentru un copil.  
 
     Ideea in spatele luminii Omega este că poate ajuta sa scoata la iveala si sa cultive cel mai 
mare potențial pentru o persoană.  Evaluăm potențialul unui copil folosind o analiză care este 
calculată folosind coduri și tehnologii speciale de calculator.  Determinăm care este cel mai bun 
mediu, care sunt cele mai bune învățături de care are nevoie o persoană pentru o întrupare 
reușită.  Apoi încurajăm creșterea optimă și cea mai inalta evolutionar a copilului.  Este exact 
această metodă pe care tocmai am descris-o care duce la ceea ce eu văd o direcționare 
genetică.  
 
     Există deja direcționare genetică făcută de oameni.  S-au făcut deja cercetări privind 
încercarea de a elimina anumite trăsături negative.  Unele dintre cercetari se bazează pe ceea 
ce cultura se defineste și ceea ce le-ar dori să aiba ca rezultat.  Poate fi problematic, mai ales 
pentru o civilizație care încă nu a absolvit Etapa 1 în dezvoltarea planetară (Nota autorului: 
Arcturienii spun că există cinci etape de dezvoltare planetară, iar Pământul este doar la sfârșitul 
Etapei 1) și este încă în mijlocul conflictelor și polarizărilor.  Se poate avea oare încredere în 
oamenii cu conștiință inferioară să ia decizii la nivel genetic?  Ati putea vedea că răspunsul 
este, probabil, ca nu.  Chiar dacă acesta este cazul, se întâmplă oricum.  Amintiți-vă, conflictul 
de bază al Etapei 1 este tehnologia vs spiritualitate.  Și asta înseamnă că oamenii, sau oamenii 
de știință, ar putea face progrese științifice în direcționarea genetică fără echilibrarea cu 
considerațiile spirituale.  
 
     Următorul aspect important al manifestării evoluției Homo Omega va avea loc prin invataturi. 
Aceasta înseamnă că se pune în mintea oamenilor posibilitatea optimă de evoluție la un nivel 
perfecționat, folosind energia Omega.  Există deja exemple de Maeștri Înălțați, cum ar fi 
Sananda, Buddha și Moise, care au dat exemple despre cum este pentru o ființă să trăiască în 
lumina superioară pe Pământ.  Există deja oameni care predau modelul de dezvoltare pentru un 
potențial uman mai mare.  
 
     Lumina Omega provine din cea mai înaltă sursă și are capacitatea de transformare de a 
interacționa cu structuri moleculare de tip 3D și de a le transforma într-o stare vibrațională 
superioară.  Celulele creierului sunt capabile să strălucească, sa vibreze, sa faca shimmering.  
V-am vorbit despre strălucirea/shimmering cu aura voastra, dar lăsati-mă să va vorbesc despre 
strălucirea/shimmering-ul celulelor creierului tău, pentru că celulele creierului conțin energia 
moleculară la nivel subatomic care trebuie activată.  Nivelul subatomic este nivelul care va 
deschide conștiința superioară și va ajuta oamenii să experimenteze conexiunea in unitate.  
 
     Imaginati-va că toată lumea ar fi la un nivel superior de constiinta, atunci ar înțelege imediat 
unitatea tuturor lucrurilor.  Ei ar înțelege imediat că trebuie să existe schimbări dramatice în 
lume.  Astfel nu vor mai fi polarizări.  Nu ar exista îngrijorare cu privire la cine ar domina 
planeta, deoarece principala preocupare ar fi păstrarea Câmpului De Lumină Unificat Planetar.  
 
     Pentru a experimenta constiinta unitara puteți sa străluciti, sa faceti shimmering cu celulele 
creierului.  Cum străluciti cu celulele creierului?  Răspunsul este prin tonuri și sunete.  Haideti 
să exersăm cu shimmering/strălucirea celulelor creierului.  Acest lucru vă va ajuta să intrati roul 
de învățători ai acestei lumini și, de asemenea, veți putea astfel coborî Lumina Omega pentru a 
vă activa. 
 
     Respirati de trei ori.  Intrati acum într-o stare de relaxare spirituală.  Deschideti Chakra 
Coroanei.  Eu, Juliano, am nava mea Athena, și sunt într-o stare de conștiință 
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multidimensională.  Mă aliniez cu fiecare dintre voi, și vă trimit acum lumina Omega.  Sunteti 
acum receptivi la lumina Omega.  Primiti acum lumina omega aurie în chakra coroanei și lasati 
aceasta lumină să se descarce în creierul vostru.  Ați văzut cu toții imaginile creierului cu lobul 
frontal și diferitele secțiuni, inclusiv emisfera stângă și emisfera dreaptă.  Imaginați-vă Lumina 
Omega care intră în Chakra Coroanei voastre, acum, și vedeți-o distribuită în tiparele necesare 
pentru activarea conștiinței superioare la nivel molecular.  (Tonuri "Omega Light.") 
 
     Cat va este mai mult posibil, vizualizati-va creierul, încercați să-l vedeti la nivel celular, 
mergeti în interiorul creierului.  Intrați în glanda pineală și sistemul de activare reticulară, care 
este centrul percepției extinse.  Sistemul de activare reticulară deschide ușa, la nivel molecular, 
către conștiința extinsă.  Deschideti-o acum și haideti să strălucim celulele creierului din 
sistemul de activare reticulară și glanda pineală.  (Tonuri "shiiiimmer, shiiimeeer cu celulele 
creierului si sistemul de activare reticulare, acum, shiiimeeeer.") 
 
     Vom intra în liniste, în timp ce experimentați strălucirea/shimmering-ul celulelor creierului 
vostru, aceasta deschide o poartă spre lumile superioare.  (Tăcere)  (Tonuri "Shimmer.")  Acum 
ascultați tonurile Kadosh... (nota autorului: o faimoasă rugăciune ebraică) și permiteți celulelor 
creierului să strălucească în timp ce auziți sunetele și deschiderea Codurilor Înălțării/ascensiunii 
de la această rugăciune, pentru că, pentru a vă înălța, trebuie să aveți o conștiință superioară.  
Pentru a ascensiona trebuie să aveți o conștiință extinsă, la fel pentru a lucra pentru evoluția 
Omului Omega, aveți nevoie sa fiti intr-o conștiința superioară.  (Intonari " Kadosh, Kadosh, 
Kadosh, Adonai Tzevaoth.") 
 
     Celulele creierului vostru din sistemul de Activare Reticulară strălucesc, iar Codurile 
Ascensiunii sunt deblocate.  Aveti acum o enegie si putere Arcan mare (Nota autorului: Arcan 
este un cuvânt arcturian care inseamnsa gânduri si vointa puternice).  Vizualizati-va strălucind 
în aura voastra.  Sunteti o ființă cosmică de lumină.  Acum primiți Lumina Omega, și ajutați la 
activarea evoluției lui Homo Omega pe această planetă.  (Tonuri "Oh.")  Întoarceți-vă înapoi în 
starea voastră normală de conștiință, dar totuși veți fi în continuare in această stare superioară 
de conștiință.  Asta înseamnă că veți putea funcționa în continuare la toate nivelurile, în toate 
modurile, în lumea 3D, dar în același timp veți avea si această stare extinsă.  Această stare 
extinsă vă va ajuta să fiți o persoană mai bună, un vindecător planetar mai eficient și un 
reprezentant al modelului Homo Omega pe Pământ.    
 
Eu sunt Juliano.  O zi bună.  

 


