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     Salutari, Eu sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii.  Vreau sa privim impreuna 
din nou asupra conceptelor legate de noosfera si a campurile mentale.  De 
asemenea vreau sa prezint complet in aceasta lectura tema constientei joase. 
Constienta joasa poate sa include fapte si actiuni rau voite. Exista multe feluri de 
manifestare a unei constiinte joase, si vi se poate parea ca  constienta joasa domina 
planeta.  
     Vreau sa subliniez ca planetele parcurg stagii de evolutie.  De asemenea, speciile, 
ca si Homo Sapiens, parcurg astfel de stagii evolutive. Unele dintre aceste stagii pot 
avea ca rezultat la parcurgerea acestora un stadiu evolutiv mai inalt si o constienta 
colectiva mai inalta. Maestrii Inaltati si fiintele inalt dimensionale, care vin pe 
aceasta planeta, isi iau masuri de protectie pe parcursul existentei lor aici. Daca 
noi, arcturienii, ne-am decide sa aparem pe Pamant, sigur am avea campuri 
protectoare in jurul nostru. Toate fiintele inalte care calatoresc in aceasta galaxies 
au intergalactic au abilititatea si tehnologia necesara pentru a se proteja de 
constienta joasa si formele de manifestare ale acesteia.  
     Exista asteptari pe Pamant in sensul aparitiei extraterestrilor sau a fiintelor inalt 
dimensionale in asa fel incat toata lumea va recunoaste existenta fiintelor inalte si a 
energiilor inalte extraterestre.  Exista pe Pamant un termen mediatic numit 
"raspandirea ca un virus."  Aceasta inseamna ca ceva care se intampla sau are loc in 
societate este inregistrat si luat la cunostiinta pe internet, de exemplu pe Facebook 
sau pe YouTube.  Si pentru ca este atat de interesant, milioane de oameni vor 
viziona aceasta inregistrare.  Exista ceva foarte atragator si de mare interes legat de 
acest lucru sau de evenimentul in sine de raspandire care ii atrage pe oameni. De 
indata ce cineva afla de acesta, ei vizioneaza aceasta inregistrare si o dau mai 
departe si astfel curand, deoarece atat de multi au vizionat si au luat la cunostiinta 
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cele prezentate, atunci se creaza si se ajunge la situatia "raspandirii ca un virus." 
     Astfel de experiente sau situatii au de obicei la baza lucruri nesemnificative dar 
amuzante, si bineinteles distractive. Va puteti imagina acum ce atentie si 
publicitate ar avea evenimentul venirii sau aparitiei unor fiinte extraterestre inalte 
pe Pamant care ar permite filmarea si intervievarea acestora.  Inregistrarea unui 
astfel de eveniment ca film pe youtube s-ar raspandi mai mult ca sigur "ca un 
virus."  Ar exista milioane, daca nu chiar miliarde de oameni, care s-ar uita imedita 
la aceasta inregistrare si ar vrea sa absorbe cat mai mult din aceasta intamplare. 
     Dar, orice fiinta extraterestra inalta trebuie sa se protejeze de constienta joasa si 
manifestarile acesteia pe aceasta planeta.  Ar exista oameni care ar incerca sa 
abuzeze de energia acestor fiinte inalte. Ar exista chiar acei oameni care ar dori sa ii 
captureze si sa le inchida undeva, si chiar in cazul cel mai nefericit, ar exista oameni 
care chiar ar incerca sa le omoare! 
     Stiu ca oamenii au intrebat, "De ce nu apar fiintele inalte pe aceasta planeta sa 
isi anunte prezenta?  De ce nu dau dovada de mai multa flexibilitate si apar, asa 
incat o data pentru totdeauna, lumea ar stii ca exista fiinte mai avansate in galaxie 
in afara de oameni?" Exista fiinte pe alte planete din aceasta galaxie, si exista fiinte 
mai avansate ca Omul.  
     Exista un concept in filozofia voastra numit „inclinatia sau predispozitia catre 
rau”.  As vrea sa redefinesc acest concept in „inclinatia catre constienta joasa”.  Stiu 
ca toti ceilalti colegi din taramurile inalte au abilitatea de a se proteja si de a-si crea 
un camp de forta in jurul lor care sa-i protejeze de constienta joasa si de 
evenimentele care ar putea avea un impact negativ asupra existentei proprii. Toate 
fiintele inalte au invatat despre interventie si karma. 
     O interventie karmica are loc atunci cand o fiinta cu capacitati si abilitati inalte 
poate interveni si schimba rezultatul unor evenimente pe Pamant sau pe o alta 
planeta.  De ce ar fi acest lucru o problema?  Motivul principal pentru care aceasta 
interventie ar reprezenta o problema este atunci cand aceasta interventie devine o 
interferenta karmica, o schimbare creatoare de karma,  pentru ca aceasta fiinta care 
produce aceasta interferenta va crea prin aceasta incurcaturi karmice pe Pamant si 
va trebui sa intre in ciclul sau procesul reincarnational pamantesc.  
     Aceasta incurcatura karmica are mereu loc, nu conteaza ca aceasta interventie a 
fost una ce se poate caracteriza ca fiind una buna sau, pe de alta parte, una rea.  
Acest lucru poate va surprinde. Totusi, exista si exceptii.  Cosiliul Galactic si 
Maestrii Inalti Galactici au grjia si sunt responsabili de aceasta planeta.  Ei pot sa 
dea permisiune si gratie fiintelor inalte 5dimensionale sa vina pe Pamant si sa 
intervina corespunzator.  Prin gratia daruita si prin energia protectiva speciala 
creata de Consiliul Galactic aceste fiinte 5dimensionale pot fi eliberate si scutite de  
incurcaturi karmice. 
     Imi place cuvantul „incurcatura” pentru ca implica multe idei descriptive.  
Acesta este un termen folosit si in fizica moderna pentru a descrie particole 
cuantice sau subatomice care intra intr-o relatie sau legatura fara ca distanta dintre 
acestea sa joace un rol sau sa aiba vreo importanta.  Exista deci o astfel de legatura 
speciala intre aceste particole, posibilit din cauza ca la un moment dat acestea au 
fost apropiate intr-un fel in planul fizic.  
     O „incurcatura karmica” implica faptul ca cineva a intrat in planul Pamantului si 
in ciclul incarnational pamantesc fara a dori sau intentiona acest lucru.  Implica de 



asemenea ca cineva este incurcat intr-o drama sau situatie karmica care este dificil 
de rezolvat sau dus la capat. Asta ar putea insemna si ca aceasta situatie sau 
problema karmica ar fi mai dificil de rezolvat in experienta de viata in care a avut 
incarnarea.  
     Imaginati-va ca fiinte inalt dimensionale ca si Arcturienii, fiinte care au mari 
abilitati spirituale, ar trebui sa coboare in vibratie si sa se implice pe Pamant. Daca 
ne-am implica sau incurca din punct de vedere karmic pe Pamant, chiar daca 
suntem fiinte 5dimensionale, am fi supusi acelorasi legi a karmei si astfel ar putea 
aparea incurcatori karmice. Vreau sa va aduc aminte de acest lucru, pentru ca multi 
dintre voi sunt seminte stelare si multi dintre voi v-ati incurcat karmic pe Pamant 
din vizitele sau experientele anterioare pe aceasta planeta. Multi dintre voi ati vrut 
sa testati aceasta lege si aceasta idee. De asemenea, au fost cei care au facut acest 
lucru dinadins, si ati primit si o educatie corespunzatoare anterioara in aceasta 
privinta. Nu ati facut-o din naivitate. Mai degraba ati fost o parte integranta din 
proiectele de explorare timp-spatiu ale civilizatiilor din Pleiade sau din Antares. Au 
fost cele mai bune intentii care v-au impins si v-au condus, studiind situatia 
inainte, atunci cand ati decis ca erau interventii care ar fi putut fi facute si care ar fi 
fost de ajutor. 
     Apoi, fara sa va dati seama, v-ati legat karmic si ati pierdut conexiunea cu 
dimensiunea a 5-a.  Ati intrat altfel in randul admiratorilor dimensiunii a 5-a 
tridimensionali.  Acum cautati posibilitatea de a va intoarce acasa! Pentru multi 
dintre voi, a va intoarce acasa inseamna intoarcerea in dimensiunea a 5-a. 
     Exista astfel acum aceasta minunata oportunitate numita Ascensiune prin care 
aceste legaturi sau incurcaturi karmice pot fi terminate si eliberate. Acum va aflati 
in posibilitatea de a avea o claritate mentala asupra trecutului, prezentului si 
viitorului propriu. Acum aveti posibilitatea de a incepe sa intelegeti clar aceste 
lucruri si sa va eliberati de legaturile si incurcaturile karmice. 
     Stiu ca multi dintre voi exprimati cele mai intale intentii si dorinte de a face bine. 
Cei dintre voi care au venit pe aceasta planeta in aceste conditii dorind a fi in 
serviciu creatiei au participat de asemenea in misiuni importante de explorare si 
ajutor. 
     Eu, Juliano, cunosc aceasta problema a inclintatiei sau predispozitiei pentru rau 
sau pentru manifestarile constientei joase. Planeta noastra, in istoria evolutiva 
proprie, a trecut si ea prin aceasta faza in care a trebuit sa se confrunte cu 
constienta joasa. Stiu ca exista si alte sisteme planetare care trec acum prin acest 
proces evolutiv sau acest paradox evolutiv. Paradoxul consta in faptul ca trebuie sa 
va protejati de constienta joasa. Trebuie sa va protejati de aceasta inclinatie sau 
predispozitie catre rau. Aceasta se afla si in noosfera. Aceasta inclinatie catre rau 
exista in campurile mentale, in subconstietul colectiv si de asemenea si constientul 
colectiv. 
    Cateodata este de ajutor sa folosim acest termen de constienta joasa. Constienta 
joasa implica dorinta de a domina, de a controla si de asemenea inclinatia sau 
dorinta animalica de a impune autoritate si control asupra altora. Sentimentele si 
energiile corespunzatoare constientei joase sunt de multe ori descrise si enumerate 
ca fiind lacomia, gelozia si competitivitatea. Exista de asemenea si dorinta de a face 
rau, de a cauza moartea sau distrugerea. Sunt sigur ca va este cunoscut faptul ca 
Omul, ca specie, Homo Sapiens, este una dintre putinele specii pe Pamant , poate 



chiar singura, care ucide membrii aceleasi specii. Majoritatea celorlalte animale nu 
se ucid intre ele sau membrii propriei specii. Exista totusi cateva exceptii  care se 
refera la actele de procreare si sexuale in care, de exemplu, paianjenii isi omoara 
partenerii.  In general, astfel de situatii apar numai atunci cand este vorba de 
contextul sexualitatii si procrearii. 
     Exista animale care se lupta pentru dominanta si care astfel s-au putea omori in 
asa fel.  Dar, acest lucru nu are loc la nivel general in ceea ce priveste umanitatea.  
As putea spune ca constienta joasa si inclinatia sau predispozitia spre rau este 
foarte integrata in inconstientul colectiv,  subconstientul colectiv si in campul 
mental larg si general pe care noi il numim noosfera. 
     Prima mea recomandare pentru a va proteja de manifestarile constientei joase 
este ca voi, lucratorii in lumina, trebuie sa va protejati construid und camp de 
protectie in jurul campului vostru energetic.  Aceasta masura este indeosebi 
importanta atunci cand privim sangerarea dimensionala, sau patrunderea 
energiilor joase din alte dimensiuni in aura voastra. Dimensiunea a 4-a este direct 
deasupra dimensiunii a 3-a. Exista o parte inferioara a dimensiunii a 4-a. In planul 
inferior astral 4dimensional exista entitati dezincarnate, care nu sunt atasate de 
corpuri fizice si care de cele mai multe ori sunt pierdute. Atunci cand acestea se 
pierd, acestea doresc sa se reataseze intr-un fel sau altul fiintelor 
tridimensionale. Nu exista ghidare sa multa lumina divina in planul inferior al 
dimensiunii a 4-a. 
     Aceste fiinte joase se pot atasa parazital persoanelor vulnerabile in dimensiunea 
a 3-a.  Acestor entitati sau fiinte joase 4dimensionale nu le place lumina, si de 
asemenea nu agreaza constienta unitara cristica, lumina cristica.  Acestia nu ii 
agreaza pe Maestrii Inaltati.  Acestora nu le plac vibratiile inalte. Acestora nu le 
place o constienta extinsa. 
     Cu vibratia voastra inalta si cu coeficientul de lumina spiritual inal propriu 
puteti cu usurinta sa respingeti aceste fiinte de voi insiva. Totusi, aceste fiinte joase 
reusesc cu succes sa interactioneze si sa se ataseze oamenilor vulnerabili de pe 
planeta. 
     Este mereu important sa va protejati aura. Este mereu important sa va intariti 
campul vostru energetic propriu. Este important sa creati un camp de protectie in 
jurul vostru.  Acesta nu este un semn de slabiciune. Nu este o dovada sau un semn a 
avansului spiritual; ci este mai degraba un semn pentru o gandire realista. Cum v-
am mai spus, atunci cand noi calatorim si vizitam alte planete si venim pe Pamant, 
noi mereu ne protejam. 
     Va veni in curand timpul in care la va fi permis fiintelor inalt dimensionale sa 
apara pe Pamant astfel incat sa fie vazute sau percepute de catre toti.  Aceasta 
trezire va avea loc foarte curand. Va fi facuta intr-un fel in care nu se vor crea 
incurcaturi carmice pentru acele fiinte inalte care au fost de acord sa apara 
oamenilor. Acest lucru se va intampla curand  in momentul in care acest eveniment 
va avea un efect vindecator si armonizant maxim pentru planeta. 
     Acest eveniment va avea un efect pozitiv si asupra noosferei. Dati-mi voie sa va 
vorbesc mai mult despre noosfera, deoarece atunci cand vorbim despre aceasta, , 
privim asupra ceea ce este cunoscut ca si Subconstientul Colectiv, Inconstientul 
Colectiv si campul mental colectiv.  Noosfera are un efect foarte puternic asupra 
comportamentului general al intregii populatii. Toti sunteti conectati cu noosfera si 



cu  Subconstientul si Inconstientul colectiv.  Noosfera este un camp colectiv mental 
foarte complex, si are o energie deosebit de remarcabila. 
     Energia colectiva noosferica a fost manipulata de fiinte joase, dar in acelasi timp 
aceasta a primit si a fost infuzata cu o constienta inalta si impulsuri inalt 
vibrationale de la mari maestrii si invatatori. 
     As vrea sa va vorbesc despre cum puteti filtra aceste energii, despre abilitatea de 
a primi si a experimenta energiile inalt vibrationale de la Maestrii Inaltati prezente 
in noosfera. Stiu de asemenea ca este important sa va exprimati, sa va aratati lumii 
si sa va ridicati puterea spirituala. Puterea este necesara pentru a implementa o 
constienta inalta. 
     Unul din simbolurile noastre favorite One of our favorite symbols for higher 
consciousness is Archangel Michael and the Sword of Archangel Michael.  I look at 
the sword not in a militaristic way, but I look at the Sword of Archangel Michael as 
a way of exhibiting strength and protection.  In talking about the Ascension, for 
example, the Sword of Archangel Michael is often described as a way that the 
chords of attachment can be removed. 
     Stiu ca multi dintre voi sunteti pregatiti sa ascensionati, si poate credeti ca este 
usor sa ascensionati si ca sunteti pregatiti sa o faceti.  Vreau sa subliniez ca si cei 
dintrei voi care sunteti pregatiti sa va inaltati, chiar daca ati muncit asa de mult 
pentur ascensiune, aveti inca atasamente.  Acestea pot exista la un nivel 
subconstient sau inconstient. Prezenta pe Pamant implica existenta acestor 
atasamente puternice.  
     Asa cum am subliniat, unele din aceste atasamente pot sa existe la nivelul 
subconstientului.  Aceste legaturi pe care le aveti pentru a putea exista aici sunt 
substantiale. Simbolul sau idea Sabiei Arganghelului Mihail poate sa fie 
folositor/folositoare deoarece reprezinta conexiunea cu energia si prezenta lui, care 
este necesara in momentul ascensiunii cand il rugati sa taie toate aceste legaturi si 
sa dizolve atasamentele. Taierea acestor legaturi va accelera reunificarea voastra cu 
dimensiunea a 5-a.  
     Simbolul sabii este de asemenea un camp protector foarte frumos. Tinand Sabia 
Arhanghelului Mihail in fata propriei aure respinge vibratiile si energiile joase. Asta 
nu inseamana ca trebuie sa existe o lupta fizica. Nu trebuie sa existe lupte, mai 
degraba atunci cand sunteti in posibilitatea de a folosi Sabia Arhanghelului Mihail, 
atunci vibratia joasa, inclinarea catre rau si entitatile joase in general, nu va pot 
atinge, nu pot sa ajunga la aura voastra si nici la centrul fiintei voastre.  
     Puterea este un concept important cand vorbim despre protectie, dar de 
asemenea la fel de important pentru a intelege cum munca si misiunea voastre pot 
sa fie accelerate si aduse la un nivel maxim de efectivitate. Cel mare nivel de 
efectivitate in vindecarea planetara implica putere spirituala. Este de dorit de a 
acumula si a avea putere dintr-o constienta inalta. Vreti sa exprimati putere care 
arata si duce la unificarea tuturor oamenilor. 
     De aceea vreau sa ma intorc acum la conceptul de „raspandire ca un virus”, 
pentru ca acum fiintele inalt dimensionale sau fiinte extraterestre inalte vor aparea 
pe planeta. Motivul pentru ca ne ocupam despre aceasta este ca acest eveniment 
trebuie sa fie unul care sa uneasca imediat oamenii si sa ajute sa aduca si sa 
integreze puterea constientei la un nivel mai inalt. Chiar in acest moment pe 
planeta exista multi oameni spirituali, dar care se simt slabiti si fara destula putere 



pentru a schimba lucrurile. Uneori acesti oameni spirituali pur si simplu renunta. 
De exemplu ei cred ca nu pot cauza nici un efect pozitiv, deoarece Illuminati, 
Guvernul Secret, repreznetantii acestuia au atat de multe lucruri sub control si nu 
se poate face nimic pentru a schimba acest lucru. 
     Oamenii spirituali nu vor sa se intoarca inapoi la constienta joasa. Cu alte 
cuvinte, o constienta joasa nu este calea sau mijlocul de a lupta impotriva 
inclinatiei spre rau, dominarii si competitiei care contribuie la faptul ca multe 
lucruri nu sunt sub control pe Pamant. O interventie trebuie sa vina si sa fie 
exprimarea unei constiente inalte. 
     Mi-am dat seama ca oamenii spirituali deseori nu cred ca au abilitatea de a se 
conecta cu puterea proprie sau cu o interventie care poate sa faca o diferenta.  
Evenimente ca si aparitia fiintelor inalte extraterestre va cauza imediat o unificare 
spirituala majora pe aceasta planeta. In acel moment se va crea o accelerare 
remarcabila a spiritualitatii in general si a puterii Constiintei Unitare pe aceasta 
planeta. S-a spus ca acest eveniment ar fi cel mai puternic care ar putea avea loc si 
ca aparitia indiscutabila, irevocabila a fiintelor inalte extraterestre vor schimba 
pentur totdeauna toate aspectele vietii in ceea ce priveste religia, filozofia, 
creativitatea si constientizarea proprie. Este de asemenea important sa intelegeti ca 
existenta extraterestrilor are loc deja in noosfera, si aceasta este deja prezenta in 
Subconstientul Colectiv.  
     M-am referit deja la Subconstientul Colectiv Galactic, care este un camp mental 
care trebuie adaugat si in totalitatea Campului Subconstient Colectiv.  Vorbim 
acum despre Subconstientul pamantesc.  Vorbim despre Subconstientul 
Pamantului, si bineinteles, Inconstientul Colectiv.  Acest termen a fost descris de 
faimosul psihiatru elvetian, Carl Jung, care a prezentat in mod corect faptul ca 
exista un camp energetic colectiv cu care toti putem sa interactionam la un nivel 
simbolic, in somn si de asemenea la un nivel subconstient. 
     Multe din impulsurile si inclinatiile pentru actiunile si activitatile noastre provin 
din Inconstientul Colectiv.  Acesta este o parte din noosfera, si reprezinta suma 
tuturor activitatilor, al tiparelor de gandire si actiune de la inceputul umanitatii 
pana acum. In mod frecvent aceste activitati sunt reprezantate si inmagazinate ca si 
simboluri. Atunci cand privim perioada cunoscuta ca si inceputurile umanitatii, veti 
observa ca masurand in procente, Omul a dezvoltat sau a exprimat o constienta 
inalta doar recent intr-un procent scazut, si ca in general, majoritatea timpului 
speciile umane care au existat pe Pamant au exprimat si experimentat o constienta 
primitiva. 
     Cateodata numim aceasta constienta primitiva Sinele Inferior, sau constienta 
animala. Ganditi-va numai la toate aceste secole in care omul a trait in aceasta 
constienta inferioara si nu a avut posibilitatea introspectiei si reflectiei proprii.  Nu 
a existat nici o abilitate de a se conecta cu Sinele Inalt, Superior. 
     Aceasta experienta de a intra in contact cu  Sinele Mijlociu si Sinele inalt este 
noua in discutiile referitoare la evolutia umana. Chiar si voi, cei care sunteti 
inclinati spre o constienta inalta si ati asimilat o spiritualitate inalta inca simtiti si 
experimentati cateodata constienta joasa. Constienta joasa este accelerata atunci 
cand exista o suprapopulare, cand apare stresul, unde exista contaminari ale 
mediului inconjurator, cu ar fi poluari radioactive si deci atunci cand exista o frica 
de moarte continua. 



     Constienta joasa nu este deci ceva neobisnuit in acest moment pentru Pamant.  
Trasaturi ca si dorinta de domina, lacomia sau violenta se intalnesc des. Astfel de 
situatii inlesnesc rolul constientei joase de forta primordiala pentru 
comportamentul de pe Pamant. Daca va imaginati pe aceia care se afla deja intr-un 
dezechilibru, care au deja gauri in aura lor si atasamente, va dati seama ca acestia 
vor fii cei care vor fi influentati cel mai puternic de a actiona dintr-o constienta 
joasa.  
     Solutia si recomandarea noastra cand aveti de a face cu constienta joasa sau 
inferioara este de a va folosi forta spirituala. Gasiti si aplicati caile si mijloacele prin 
care sa va protejati energetic. Eventually as planetary healers you can to input 
protective measures into the Noosphere and into the energy field of the Earth. 
     Aceasta realitate tridimensionala se bazeaza pe puterea gandului si pe campuri 
mentale.  Este greu de a intelege cum campurile mentale devin o parte din 
Inconstientul Colectiv si din Noosfera. Este si mai complicat si greu sa intelegeti 
cum aceste campuri energetice influenteaza comportamentul oamenilor.  O simpla 
observatie va poate ajuta sa intelegeti ca oamenii care comit acte de violenta si 
distrugere  ca exprimare a constientei joase de multe ori aud voci sau mesaje de la 
fiintele joase din planul astral. Acestia primesc deseori instructiuni verbale negative 
in mintea si in gandurile lor. Acestia nu inteleg exact de unde provin acestea, dar le 
iau drept instructiuni asupra ceea ce sa faca!  Cateodata li se spune sa ii urmeze pe 
acei lideri din dimensiunea a 3-a profite de impulsurile vibrationale joase si astfel 
incearca sa conduca oamenii spre violenta. 
     Campurile mentale pozitive pot instala un camp protector, energie si unitate 
spirituala, o Constienta Unitara in toata noosfera. Astfel exista mai multi oameni 
care primesc si asculta mesajul Constientei Unitare si ca suntem cu totii unul. Daca 
doriti acest fenomen este similar cu conceptul unei piese muzicale care ne ramane 
in ureche, in constienta, si astfel toti canta acest cantec si acest mesaj este repetat 
in inconstientul si subonstientul propriu. 
     As vrea sa va vorbesc de asemenea despre Constienta Colectiva Galactica.  
Constienta Galactica reprezinta campul mental energetic al tuturor fiintelor in 
intreaga galaxie, acest camp contine toate gandurile si energiile proprii. Energiile 
acestora, gandurile si propria istorie sunt memorate in Noosfera Galactica, care 
include Inconstientul Galactic. 
     Exista o deschidere spre Inconstientul Galactic, mai ales in secolele 20 si 21.  
Oameni ca voi insiva intra in contact cu amintiri ale experientelor si deschiderilor 
spirituale proprii din timpuri demult trecute si evenimente anterioare care au avut 
loc in galaxie. Cateva dintre aceste evenimente si experiente sunt foarte 
importante.  Aveti amintiri si retraiti experiente de viata de pe alte planete. Se 
intampla de asemenea cateodata ca aceaste amintiri sa fie traumatice pentru ca se 
pot referi la experiente anterioare in care sunt prezente distrugeri , haos, nelinisti si 
conflict. 
     Este adevarat ca fiecare sistem planetar cum este cel al Pamantului trece prin 
stagii evolutive. Unele planete insa nu au reusit sa isi rezolve cu succes crizele si s-
au autodistrus. Simpla definitie a evolutiei se invarte in jurul cuvantului „criza”.  
Unii definesc criza ca o oportunitate pentru schimbare. De asemenea, o criza 
implica si un pericol asupra supravietuirii. Daca acest pericol nu este trecut cu bine 
si cu succes atunci este ameninantata chiar supravietuirea locuitorilor planetei.  



     Acum treceti printr-o criza pe planeta voastra. Exista amintiri si ganduri in 
interiorul Inconstientului Galactic despre drame asemanatoare la nivel cosmic. 
Dati-mi voie sa va vorbesc despre aceasta scala cosmica. Stiti ca a spus faimosul om 
de stiinta Albert Einstein, daca s-ar naste o noua religie pe Pamant, ar trebui sa se 
bazeze experiente si evenimente cosmice. Aici este punctul in care trebuie sa se 
concentreze mai puternic extinderea constientei in ansamblul Inconstientului 
Colectiv. Exista si alte conflicte planetare galactice similare cu cele actuale de pe 
Pamant. Amintiri ale acestor conflicte sunt continute in Inconstientul Galactic 
Colectiv si acum pot fi accesate de catre semintele stelare. Puteti comunica cu alte 
fiinte din aceasta galaxie prin Noosfera. Aceasta contine Inconstientul Colectiv si 
Subconstientul Colectiv  si are abilitatea de a intercomunica cu alte Noosfere din 
aceasta galaxie. Aceasta inseamna ca puteti interactiona si cu fiinte inalte din 
aceasta galaxie. Alte fiinte inalte mediteaza in acest moment, trimitandu-va lumina 
si iubire, precum si informatii si solutii pentur anumite probleme. 
     Comunicarea telepatica cu alte fiinte extradimensionale este exclusa din lista 
motivelor pentru incurcaturi carmice. Asta inseamna ca existe fiinte inalte care 
comunica cu voi si va trimit energie inalta, ganduri inalte si chiar si instructiuni 
inalte fara a risca sa creeze incurcaturi karmice cu Pamantul. Acest lucru reprezinta 
o lege spirituala foarte bine cunoscuta in religia sau spiritualitatea cosmica. Motivul 
pentru care lucrurile se prezinta in acest fel este ca atunci cand primiti mesaje si 
instructiuni inalte, va pastrati liberul arbitru pe care vi-l asumati si il exprimati.  Va 
puteti de asemenea exprima mai departe propriul discernamant, si puteti decide 
daca doriti sau nu doriti sa urmati instructiunile din aceasta sursa inalta. 
     In acest moment, devreme ce va aflati in mijlocul unei crize planetare, 
majoritatea dintre voi sunteti receptivi pentru energia sau lumina inalta, si ati 
primi cu bucurie astfel de mesaje frumoase si instructiuni. 
     V-as ruga sa vizualizati Noosfera a o sfera energetica. Puteti sa trimiteti sau sa 
extrageti constelatii de ganduri in sau din Noosfera.  O astfel de constelatie de 
ganduri este o colectie de campuri energetice care interactioneaza unul cu celalalt.  
Cand astfel de campuri mentale se unesc intr-o forma sau grupare creand „o 
constelatie” , acestea au mai multa putere si sunt capabile de o interactiune mai 
amplificata.  Este posibil chiar sa creati o serie de constelatii si grupari mentale, de 
ganduri, care pot intr-adevar fi considerate a fi o tehnica spirituala relevanta in 
vindecarea planetara. 
     Puteti trimite un gand in Noosfera ca de exemplu "Constienta Unitara" sau 
"iubire" sau "suntem cu toti unul," care ar avea un efect puternic. O constienta 
joasa puternica domina in acest moment planeta. Ati putea spune, "Pai cum sa 
contracaram aceste ganduri puternice, aceste campuri mentale puternice care 
exprima constienta joasa?" In constelatiile de ganduri puteti plasa sau crea ganduri 
care se leaga intre ele, acestea se conecteaza cu ganduri similare, iar apoi incep sa 
se automultiplice, sa se reproduca. Acestea vor produce noi ganduri care se bazeaza 
pe acelasi program sau pe aceeasi tema. 
     Daca ati lua de exemplu Constienta Unitara, atunci ati crea o astfel de constelatie 
de ganduri care s-ar concentra pe ganduri legate de Constienta Unitara in mediul 
inconjurator, ganduri legate de Constienta Unitara in guverne care controleaza 
mediul inconjurator si ganduri legate de Constienta Unitara de unificare cu toti 
oamenii spirituali. Astfel aveti o serie de ganduri legate unele de celelalte, si apoi  



aceste ganduri ajung la un punct in care se pot reproduce si crea alte ganduri de 
aceeasi natura. Apoi, aceste noi ganduri pot fi inradacinate si pot interactiona si 
influenta astfel intr-un mod mai puternic gandurile de o vibratie joasa care exista in  
Noosfera. 
     Imi dau seama ca nu este simplu ceea ce va descriu. De asemenea pentru a crea o 
astfel de constelatie de ganduri este nevoie de un limbaj profesional si chiar 
stiintific  astfel incat aceasta constelatie sa se poata reproduce. Aceste este modul in 
care noi ne-am purificat Noosfera. Asa cum am spus, noi, Arcturienii, am 
experimentat energia joasa la un moment dat in istoria civilizatiei noastre, la fel ca 
si Pleiadienii. Am experimentat mari provocari si ne-am apropiat destul de aproape 
de punctul de autodistrugere. Am realizat ca era nevoie sa ne purificam pe noi 
insine. A trebuit sa ne purificam campurile mentale. 
     Acesta este motivul pentru care chiar si in acest moment noi meditam continuu 
si folosim practici speciale in spatiu si timp and pentru a mentine cea mai inalta 
energie spirituala Noosferica posibila pentru planeta noastra si de asemenea pentru 
dimensiunea noastra. Exista o sursa de informatie foarte consistenta care prezinta 
idea ca toata dimensiunea este bazata pe un camp mental. 
     As dori sa Il las pe Arhanghelul Mihail sa va prezinte ultima parte din aceasta 
lectura, el va va vorbi mai multe despre sabia sa sacra, despre cum o foloseste in 
legatura cu aceste campuri de ganduri si pentru vindecari.  Eu sunt Juliano. O zi 
buna. 
     Salutari, Eu sunt Arhanghelul Mihail. Imbratisati acum lumina sabiei mele, eu 
port aceasta sabie eterica frumoasa cu abilitati de vindecare cuantica. Directionez 
acum aceasta sabie catre voi toti pe Pamant, deoarece ma aflu acum deasupra 
intregii planete. Directionez acum lumina sabiei mele catre fiecare dintre 
voi. Fiecare poate sa primeasca lumina sabiei mele. Primeste acum lumina si 
incorporeaz-o in sistemul tau energetic.  
     Vreau sa fiti puternici din punct de vedere spiritual cum sunt eu. Doresc sa fiti 
capabili sa respingeti constienta joasa la fel cum eu o pot face. Vreau sa operati si sa 
va exprimati din cea mai inalta lumina.  
     Sabia mea a fost o unealta minunata in combaterea raului si sa constientei joase.  
Si voi va aflati pe un camp de lupta al constientei pe Pamant. Si stiu ca treceti de 
asemenea prin multe incercari personale in incercarea voastra de a va implini 
misiunea planetara si de a vindeca planeta. Vreau ca voi sa stiti cu totii ca iesiti din 
Gevurah.  Gevurah reprezinta puterea in Arborele Vietii Cabalistic. Aliniati-va 
acum cu sfera din Arborele Vietii cunoscuta sub numele de Gevurah, putere si 
judecata. 
     Este vorba despre o putere care reprezinta o constienta inalta. Este o putere care 
este plina de mila, intelegere si compasiune. Este o putere care va aduce 
autovindecare.  
     Adunati acum energia sferei Gevurah in campul vostru energetic, in aura 
voastra.  (Intoneaza Gevuraaaaaaaah.) 
     Vom intra intr-o scurta meditatie si ne vom concentra pentru a primi Gevurah, 
puterea, putere spirituala in campul nostru energetic.  Vom intra acum in liniste si 
meditatie... 
     Fie ca sabia mea sa stea in fata aurei voastre la dorinta voastra. Fie ca sabia mea 
sa va fie un ghid astfel incat sa va puteti ridica puterea si energia voastra spirituala 



si fie ca sa fiti vindecati in lumina lui El Na Re Fa Na La.  (Intoneaza.El Na Re Fa 
Na La. – Acest cantec hebraic inseamna "Te rog Dumnezeu, vindeca acum.") 
     Deschideti-va inimile ascensiunii, propriei voastre puteri, pentru ca atunci cand 
simiti puterea si forta Gevurah, inima voastra este la fel foarte puternica. Va spun 
ca inima voastra este o baza puternica pentru lumina si puterea voastra spirituala. 
Va vad acum pe fiecare dintre voi cu lumina sabiei mele in fata aurei voastre ca si 
protectie.  Stiu ca veti continea sa primiti si sa atrageti lumina puterii in aura 
voastra si sa o folositi ca protectie ridicand si inaltand tot ceea ce faceti. Folositi-o 
ca o cale de a trimite cele mai inalte ganduri si constelatii de ganduri care se pot 
reproduce avand un efect puternic de vindecare a dragii noastre Mame Pamant.   
 
Eu sunt Arhanghelul Mihai.  O zi buna. 
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