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     Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii.  Am explorat impreuna 
diferite metode de Biorelativitate pentru a comunica cu Spiritul Pamantului. Idea 
care sta la baza Biorelativitatii este de a interactiona cu Spiritul Pamantului pentru 
a aduce echilibru si pentru a incerca calmarea sau slabirea schimbarilor extreme si 
dure prin care trece Pamantul. In aceasta lectura vrem sa analizam cum 
Biorelativitatea poate afecta umanitatea. Cum pot afecta gandurile si comunicatiile 
telepatice ale semintelor stelare care meditateaza impreuna umanitatea, fiecare om 
in parte, barbat sau femeie?  
 
     Conceptul si idea originala a Biorelativitatii isi au sursa in raspunsul la 
intrebarea cum poate umanitatea sa afecteze astfel de evenimente naturale ca si 
cele geologice, curenti oceanici, uragane sau furtuni, astfel incat acestea sa nu aiba 
o derulare extrema sau catastrofica. Cele mai actuale si cunoscute aplicatii de 
Biorelativitate au fost de exemplu cele concentrate pe cutremurele din California.  
A fost o munca finalizata cu succes si care a avut ca efect scaderea impactului si 
chiar reducerea intensitatii posibilelor cutremure care ar afecta coasta de vest 
nordamericana. Noi si cu voi impreuna suntem probabil de acord ca in acest 
moment actiunile umanitatii sunt cele care creaza mai multe dezechilibre. Este 
vorba de actiunile si influenta umana in mediul inconjurator, in ceea ce privesc 
oceanele, poluarea in general si nu mai putin important, actiunile intreprinse de 
om in plan politic, social si militar, care prezinta defapt insumate cel mai mare 
pericol asupra echilibrului Pamantului si a propriei biosfere. 
 
     Semintele stelare pot lucra foarte concentrat si intens impreuna cu spiritul 
Pamantului, dar ce se intampla cu abuzul exercitat de umanitate in atatea feluri 
asupra planetei? Cum putem influenta noi, ca seminte stelare, acest comportament 
abusiv, aceste metode si energii periculoase care sunt aplicate sau eliberate de 
umanitate, astfel incat lumea care ne inconjoara, biosfera si modul de viata pasnic 
si armonic care a adus ordine si armonie planetei si societatii sa nu fie distruse? 
 
     Vreau sa incep discutia noastra cu o prezentare a modului in care ideile sunt 
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imprastiate sau trasmise pe aceasta planeta tridimensionala. Atunci cand privim 
istoria acestei planete, putem vedea o istorie plina de violenta, razboi si conflict. 
Istoria, mai ales in ultimii 3000 de ani, este plina de conflict, cuceriri si interventii 
militare. Idei si informatii spirituale au fost transferate si transmise des prin 
razboi. Idei din sanul religiilor au fost folosite abuziv ca baza si sursa pentru mai 
multe cuceriri si expansiuni. Interpretarea credintelor religioase pentru propriul 
folos a fost folosita de persoane la putere care au folosit acestea pentru a organiza 
si a continua sa incurajeze folosirea fortei militare sau a agresiunii, pentru a 
impune si a stabili cu forta un set de idei si perspective despre  cum religia sau 
conceptele spirituale trebuie practicate sau integrate. Acest lucru ni se pare 
contradictoriu din perspectiva noastra pentru ca ne intrebam, daca o idee 
religioasa sau spirituala este in sine adevarata, de ce trebuie folosita forta sau 
agresiunea pentru a se asigura ca acesta este felul in care este inteleasa, urmata si 
integrata aceasta idee? 
 
     Maestrii inalti pentadimensionali au observat aceasta situatie timp de mai multe 
secole. Exista caracteristici particulare si unice ale Pamantului care par sa 
incurajeze sistemul militar si agresiunea ca o cale de a impune propria conducere si 
pozitie. O parte din motivul pentru care agresiunea si conducerea militara pot 
deveni dominante are de a face cu liberul arbitru. Oamenii au posibilitatea de a 
alege sa urmeze pacea sau agresiunea, dar de asemenea mai exista si alte variabile 
care trebuie subliniate. 
 
     Cateva dintre aceste variabile sunt interventia fiintelor extraterestre care au 
integrat si coborat coduri genetice proprii in umanitate. Aceste fiinte extraterestre 
au incercat sa controleze ADN-ul uman pentru scopuri proprii. In alte cazuri, 
extraterestrii s-au prezentat ca si zei civilizatiei umane mai primitive si si-au impus 
propriile ganduri si reguli in randul oamenilor si de asemenea si agresiunea 
proprie. Aceasta a condus la cuceriri multiple. Aceasta prezenta extraterestra a fost 
documentata in scrieri timpurii ale unor arheologi de exemplu, printre care si  
Zechariah Sitchin.  Acesta a aratat ca unii extraterestrii s-au prezentat umanitatii 
ca zei, astfel incat oamenii si-au construit religii si curente religioase in jurul 
interpretarilor acestor extraterestrii. Este adevarat ca acesti extraterestrii aveau 
puteri care depaseau cu mult ceea ce umanitatea era in stare pe atunci. Atunci cand 
o fiinta apare in fata unei civilizatii si are puteri superioare, energie superioara, 
atunci este natural si de inteles ca acele fiinte umane ar accepta si ar crede ca 
aceste fiinte extraterestre sunt Dumnezei. Toata situatia este si mai complicata 
decat atat, deoarece aceasta prezentare proprie a extraterestrilor ca si zei 
reprezinta o drama cosmica. Adica idea dominarii de catre o fiinta "dumnezeiasca" 
a aparut si pe alte planete. Aceasta situatie nu se rezuma numai la Pamant. 
 
     Exista o intreaga istorie a conflictelor in aceasta galaxie si se poate vorbi si 
despre conflicte interplanetare. In unele cazuri aceste cuceriri planetare asupra 
unor intregi civilizatii au condus chiar si la extinctia in masa a populatiei prezente. 
Vreau sa prezint clar ca aceste conflicte au creat un fundal karmic galactic foarte 
mare si karma in general pentru aceste grupuri largi de suflete. Unii dintre voi m-
au intrebat care este numarul acestor grupuri. Cum au venit aceste grupuri pe 



Pamant? Au venit pe Pamant ca si suflete prin reincarnare? Asta este motivul 
pentru care vedem asa mult conflict pe Pamant sau pentru existenta genocidului in 
masa pe Pamant? Aceste genocide sunt legate de conflicte galactice anterioare in 
care grupuri mari de persoane au fost omorate in mod similar in urma agresiunii si 
conflictelor militare? Raspunsul este da. Raspunsul este ca multe lucruri pe care le 
vedeti care nu se pot explica din punct de vedere logic sunt legate de conflicte 
galactice anterioare pe alte planete. 
 
     Grupuri largi de suflete care provin de pe aceste planete se reincarneaza acum 
pe Pamant pentru a invata. De asemenea au datorii karmice si au nevoie de ajutor. 
Un lucru important in ceea ce priveste karma, mai ales cea legata de razboi si 
factorul militar, este confruntarea cu constienta joasa. Sufletul se va reincarna, dar 
intr-un loc sau context unde exista posibilitatea de a invata, de a acapara informatii 
noi si de a integra noi metode. Totusi, situatia karmica similara trebuie sa fie 
prezenta in experienta pentru a putea invata. Acest fenomen de a repeta situatiile 
care aduc aceleasi conflicte a fost prezentata din punct de vedere psihologic sub 
numele de "Compulsie Repetitiva". Este de asemenea si un fenomen si factor al 
reincarnarii si a karmei si platii acesteia. Adica exista o Compulsie Reincarnativa 
atunci cand cineva nu a invatat o anumita lectie intr-o viata, atunci aceasta poate si 
trebuie defapt sa repete o situatie similara intr-o alta viata pentru a intelege si a-si 
da seama de anumite lucruri, de a trai o iluminare privitor la natura conflictului 
sau situatiei care sta la baza experientei. 
 
     Maestrii Inaltati, maestrii galactici, au incercat sa influenteze si sa schimbe acest 
fenomen si de a schimba aceasta tenta militara si agresiva care prevaleaza acum nu 
numai pe Pamant. Maestrii ascensionati sunt constienti de pericolul in care se afla 
aceasta planeta acum, si stiu ca pe alte planete unde au avut loc conflicte anterioare 
au existat grupuri largi de suflete care au trebuit sa moara in urma acestora. Acest 
fenomen este o parte din Compulsia Repetitiva la nivel karmic planetar. Maestrii 
ascensionati doresc o interventie; vor sa opreasca aceasta repetare continua. In 
civilizatiile moderne pamantesti (ma refer la Egiptul antic, aproximativ 2000 
i.d.C., adica aproximativ acum 4000 de ani), Maestrii ascensionati au actionat in 
sensul crearii prezentei de lideri spirituali sau inaltati pe planeta. Unele dintre 
numele acestora sunt foarte bine cunoscute: Confucius, Buddha, Isus, Moise si alte 
fiinte inalte au coborat sau s-au incarnat in acest ciclu karmic pentru a influenta 
masele astfel incat sa prevaleze un mod de viata inalt si sa aiba loc o evolutie inalta. 
 
     Acum trebuie sa existe un pas evolutionar in umanitate la o scala larga. 
Cunoasteti istoria planetei mai bine decat mine si stiti ca unii dintre acesti maestrii 
si mari lideri spirituali, aceste fiinte iluminate au pus bazele sau au initiat religii 
noi si au prezentat noi idei spirituale care au fost efective si care au ancorat multe 
adevaruri. Aceste idei au avut o putere spirituala ridicata. Aceste idei au continut 
credinte spirituale noi provenite de la aceste fiinte inalte care au venit pe planeta. 
Acestea au incercat sa ajute umanitatea sa evolueze si sa se indrepte spre o 
constienta mai inalta.  
 
     Aceste idei religioase si spirituale prezentate de Maestrii Ascensionati sau de 



aceste fiinte inalte au fost insa folosite abuziv. Regi si imparati, de exemplu, din 
contextul Imperiului Roman, au vazut avantajele folisirii acestor idei spirituale si 
religioase cu scopuri politice si militare, fapt care a incurajat mai multa violenta si 
agresivitate. Maestrii Ascensionati privesc aceasta situatie foarte serios. Acestia 
comenteaza: "Cum ar putea accepta aceasta planeta o fiinta inalta, atunci cand 
ideile si vindecarile aduse de aceasta fiinta devin distorsionate si manipulate si 
folosite pentru castig politic? Cum se poate asa ceva deoarece prin simpla prezenta 
a acestui maestru ar trebui sa fie indeajuns pentru a ajuta umanitatea sa 
evolueze?" As putea spune ca maestrii inaltati si invatatorii spirituali care au venit 
pe aceasta planeta reprezinta legatura evolutionara cea mai inalta care poate salva 
umanitatea. Dar aproape de fiecare data suntem martori la manipulare si evolutia 
unor conflicte si mai adanci. Ne aflam intr-o situatie periculoasa pe aceasta planeta 
din cauza conflictului intre diferitele curente religioase.  
 
     Nu am gasit asa multe religii pe alte planete in comparatie cu Pamantul. Aceste 
grupuri religioase diferite si complexe au de obicei o interpretare diferita a naturii 
realitatii si ce Maestrii inaltati sau fiinte luminate au informatiile corecte. Astfel de 
conflicte pur si simplu nu exista pe alte planete. De exemplu, atunci cand Isus 
Sananda a venit pe Pleiade, el a fost imediat acceptat ca fiinta luminata, iar 
invataturile lui au fost primite de multi locuitori. El a reusit imediat sa ii ajute pe 
Pleiadieni sa isi ridice nivelul de evolutie in general ca specie. Din perspectiva 
noastra, asta este ce am astepta sa se intample atunci cand un maestru inalt vine pe 
planeta. Acest maestru detine abilitati, energii si invataturi pentru a afecta evolutia 
intregului grup. Colectivul accepta aceste invataturi si astfel maestrul sau 
invatatorul are succes. Locuitorii celorlalte planete care sunt sau au fost sub 
observatia noastra au acceptat invatatorii inalti. Intr-adevar am observat si alte 
planete asemenatoare cu Pamantul care sunt dominate de conflicte si uneori 
maestrii nu au fost acceptati. In cazul vostru pe Pamant, am fost martori la ambele 
cazuri. Am vazut cativa maestrii care au fost eliminati, in timp ce altii au avut 
succes si au avut multi urmasi si care au incetat din viata intr-un mod natural si 
pasnic.  
 
     Aceasta situatie ne conduce la intrebarea apasatoare cum putem folosi energia 
proprie si gandurile proprii pentru a schimba conducatorii care conduc la nivel 
planetar, mai ales cei care duc planeta in ruina si catre o catastrofa. Liderii 
Pamantului au puterea inca de a schimba lucrurile si dezvoltarea acestora pe 
Pamant intr-un mod pozitiv, dar nu o fac pentru ca urmaresc agende proprii care 
sunt legate de castig propriu si lacomie. 
 
     Vreau sa va vorbesc acum despre uneltele pentru ascensiunea planetara si 
uneltele care le stau la dispozitie tuturor lucratorilor intru lumina. Multi dintre 
acestia care lucreaza cu noi isi exprima frica si lipsa de curaj pentru ca se intreaba 
cum pot schimba acesti oameni care distrug planeta, cum pot opri pe aceia care 
manifesta lacomie si lipsa de respect si ignoranta fata de mediul inconjurator? 
Trebuie sa avem abilitatea de a ne folosi gandurile si puterile pentru a-i purifica, 
pentru a le schimba felul de a fi.  
 



     Cred ca este interesant sa fac o referire la timpurile stravechi, deoarece in biblie, 
, idea unei interventii in masa este des prezentata si identificata cu "Potopul".Chiar 
si acum multi dintre marii ganditori contemporani vad astfel de evenimente tip 
"sfarsit de lume" ca o purificare si ca o cale de schimbare a celor de la putere.  De 
exemplu, in povestea lui Noah, toti au murit cu exceptia lui Noah si a familiei sale.  
In alte povestiri stravechi si mituri din alte civilizatii primitive au existat 
evenimente similare in care interventia divina apare si purifica sau reporneste 
evolutia rasei constiente de la capat. 
 
     In ceea ce priveste povestea lui Noah, ne intrebam daca este infiltratia 
extraterestra originala pe planul Pamantesc cea care este prezentata in biblie prin 
termenul "Nefilim". Influenta fiintelor Nefilim a fost cea care a fost nevoie sa fie 
purificata. Cu alte cuvinte au existat influente majore si contaminari ale codurilor 
genetice de partea fiintelor extraterestre, cunoscute sub numele de Nefilim, si ca 
singura solutie in acel moment a fost sa fie facuta o purificare a speciei, prin potop. 
 
     Dar exista probleme in cazul acestor fenomene in masa ca potopul sau deces in 
masa a intregii populatiei. Exista acum 7 miliarde de oameni pe planeta. Da, exista 
multi oameni care se comporta distorsionat si care fac mult rau, dar exista si multi 
oameni buni pe planeta. Aceasta planeta are un numar mare de fiinte spirituale 
care lucreaza, ca voi, pentru progres, pentru a ajuta umanitatea sa inainteze catre 
urmatorul nivel evolutionar. O interventie in masa, cum ar fi potopul sau alte 
evenimente de tip "sfarsitul lumii", ar crea un dezastru pentru indivizii orientati 
spiritual care sunt avansati si care lucreaza ca voi pentru a crea Orase de Lumina si 
care aduc cu sine progrese evolutionare in ADN-ul  uman. Oameni ca voi insiva 
lucreaza pentru a aduce umanitatea catre un salt evolutionar. Vreau sa spun din 
perspectiva arcturiana, ca interventiile in masa, cum ar fi potopul sau cutremure 
paralele,  uneori nu servesc asadar binelui suprem. 
 
     Exista oameni buni si avansati cu orientare spirituala pe aceasta planeta. Acestia 
se afla in pozitia de a evolua. Pot sa spun ca in ceea ce priveste situatia in care se 
afla Noah, de exemplu, umanitatea nu se afla in pozitia de a evolua. Aduceti-va 
aminte ca un astfel de eveniment planetar ca potopul a avut loc si in alte situatii in 
timpul altor civilizatii. Acestea le putem numi "masuri ultimative" atunci cand este 
clar ca nu mai sunt fiinte inalte. Dar in prezent nu este cazul pe Pamant. Exista 
multe fiinte avansate ca voi, care cu o ghidare si pozitionare corespunzatoare, pot 
contribui si asista in a aduce umanitatea in urmatorul stagiu evolutionar. 
 
     Ce inseamna acest stagiu urmator de evolutie? Acesta coincide cu integrarea, 
intelegerea, coborarea si ancorarea energiilor pentadimensionale in dimensiunea a 
3-a. Care sunt metodele pe care oamenii le folosesc pentru a imprastia adevaruri 
spirituale? Idea si conceptul dimensiunii a 5-a pot constitui baza pentru o noua 
trezire. Vrem sa aducem energii pentadimensionale si sa le coboram. Ati spune ca 
este potrivit si corect sa fie folosita forta fizica pentru a impune dimensiunea a 5-a 
in dimensiunea a 3-a? Raspunsul este nu; nu este corect. Atunci ce metode stau la 
dispozitie noua si voua, ca seminte stelare, pentru a incerca aducerea acestor 
schimbari? Acest lucru este foarte relevant chiar si in acest moment, pentru ca 



exista aceasta intalnire de varf langa Mittenwald, in Germania, unde cativa dintre 
liderii mondiali se intalnesc pentru a lua decizii cum sa aduca schimbarea pentru 
stabilirea unei noi ordini mondiale. 
 
     Doresc de asemenea sa privim din nou auspra metodelor de Biorelativitate, 
precum si asupra metodelor de lucru cu Noosfera si cu constienta colectiva. Atunci 
cand privim Biorelativitatea, vedem acele seminte stelare Starseeds care ating o 
constienta mai inalta, au o gandire mai largita si abilitati telepatice mai 
accentuate.  Starseeds, cum sunteti voi, care sunt mai evoluati, au de asemenea 
abilitati paranormale. In cadrul Biorelativitatii vorbim despre comunicarea 
telepatica cu spiritul Pamantului, cunoscut si sub numele de Gaia. Aceasta 
comunicare telepatica poate influenta in diferite feluri spiritul Pamantului astfel 
incat Gaia sa modifice evenimente pamantesti, mai ales cele care ar fi periculoase si 
ar putea dauna societatii umane. Chiar daca semintele stelare se afla in minoritate, 
acestea au inca capacitatea unei gandiri mai elevate si largite. 
 
     Folosesc termenul de Energie Arcan pentru a descrie intensitatea sau puterea 
gandurilor voastre. Energia Arcan este o unitate de masura pentru puterea 
gandului. Cu cat puterea mentala a gandului este mai inalta, cu atat mai mare este 
posibilitatea ca ceea ce se comunica spiritului Pamantului sa fie primit si sa aiba un 
efect asupra Pamantului. Dar puteti folosi puterea Arcan si in ceea ce ii priveste si 
pe ceilalti oameni? De ce nu ati putea trimite aceasta gandire inalta cu o energie 
Arcan puternica liderilor mondiali pentru ca acestia sa-si schimbe 
comportamentul?  Aceasta este o metoda efectiva in multe cazuri, si va incurajez sa 
o considerati in exercitiile voastre si o putem vedea poate ca o extindere a 
Biorelativitatii. Stiu ca exista unii dintre voi in Grupul de Patruzeci care ati 
dezvoltat si definit tehnici de meditatie care tind in aceasta directie, si vreau sa 
aplaud acest tip de exercitiu pentru ca sunt de parere ca este o dezvoltare fireasca a 
lucrurilor. Uneori acesti oameni care se afla la putere sunt blocati din punct de 
vedere energetic. Acestia au un scut sau o protectie in jurul lor astfel incat nu pot 
primi puterea si energiile pe care le trimiteti, chiar daca folositi o energie Arcan 
corespunzatoare pentru a trimite gandurile voastre acestor oameni. 
 
     Doresc sa explic o alta metoda care poate fi folosita suplimentar in ceea ce ii 
priveste pe liderii mondiali atunci cand folositi puterea Arcan. Toti pot fi 
influentati, chiar si cei mai corupti lideri mondiali. Atunci cand lucram liderii 
mondiali si oamenii la putere, daca va dati seama ca acestia sunt oarecum blocati 
fata de a primi gandurile voastre de dragoste si o evolutie inalta, puteti lucra in 
schimb cu ghizii si invatatorii acestora. Invocati prezenta acestora si trimiteti-le 
energia voastra mentala. Cereti-le acestor ghizi si invatatori care sunt responsabili 
pentru acesti oameni sa isi foloseasca influenta pentru a cauza o schimbare. In 
unele cazuri, ghizii si invatatorii acestora pot fi chiar membrii din familia lor, sau 
poate din familia acestora de suflete , stramosii acestora care se afla in jurul lor. 
 
     Asadar aceasta este o metoda valida folosind puterea Arcan si largind astfel 
metodologia de Biorelativitate pentru a trimite energia focusata ghizilor si 
invatatorilor acestor oameni aflati la putere. Nu cred ca doriti sa faceti aceasi 



greseala care o fac alte grupuri, simtind si transmitand energie mentala ca este 
cumva in ordine si just de a avea un razboi. Idea "razboiului sfant" a fost aplicata 
de nenumarate ori si prezinta multe probleme. Exista mai multe probleme grave 
legate de aceasta tema, dar una din cele mai mari este ca se creaza o situatie 
karmica de violenta continua chiar daca se pare ca cei care "tin razboiul sfant" 
castiga si obtin control asupra ceea ce isi doresc. Trebuie subliniat ca acestia isi 
produc karma pentru ei insasi pentru aceasta viata sau o alta viata. Acest continut 
karmic ii va conduce in situatia in care ei voi fi dominati intr-o alta viata, adica se 
vor afla exact de partea cealalta a razboiului sfant, unde de data aceasta ei vor fi cei 
care vor pierde in loc de a castiga. Inca o data vreau sa atrag atentia asupra 
gravitatii oricarui tip de violenta si de interpretare eronata a unei necesitati a 
razboiului sfant deoarece acestea creaza si mai multa karma negativa si nu prezinta 
felul de a fi in dimensiunea a 5-a. 
 
    Imi place idea si conceptul de interventie de lumina si energie cuantica. 
Cateodata ne referim la aceasta idee si sub numele de "interventie mesianica". 
Conceptul mesianic are definitii multiple. Definitia straveche a lui "Messia" a fost 
"Alesul". Mesia a fost vazut ca un rege la inceput, care prin putere si forta militara 
readuce suprematia spirituala a unul grup anume care a urmat o cale spirituala 
inalta. Dar definitia noastra pentru interventia mesianica include conceptul unei 
constiente unitare. Exista anumite situatii si evenimente care pot sa creeze unitate 
atunci cand constienta umana se uneste in grupuri mari. Astfel membrii acestui 
grup pot experimenta unitate. Atunci cand acest lucru se intampla, atunci pot avea 
loc schimbari imediate.  
 
     Exista explicatii si descrieri simple a acestui fenomen. De exemplu m-ati auzit 
referindu-ma la cupa mondiala de fotbal. In timpul acestor jocuri, care sunt 
televizate, exista milioane si poate chiar miliarde de oameni care se afla intr-o 
constienta unificata. Acest eveniment este unul sportiv - dar ne arata ca oricat de 
complexa si variata ar fi aceasta societate si civilizatie, este totusi posibil de a avea 
o constienta unitara chiar pentru majoritatea oamenilor de pe planeta. Fiind 
unificati insa concentrati pe un eveniment sportiv nu este o interventie spirituala 
sau planetara. Noi lucram pentru o interventie planetara.  
 
     Mai exista si alte situatii in care au existat agitatii si tragedii masive, cum ar fi 
evenimentele de la 11 septembrie, atunci cand lumea a devenit mai unificata in 
constienta colectiva. De asemenea mentionez de multe ori si moartea printesei 
Diana ca fiind un astfel de eveniment prin care constienta unitara a fost 
experimentata temporar, iar unul dintre motivele pentru care s-a intamplat acest 
lucru este ca ea a avut multa lumina in fiinta ei, fiind conectata puternic cu 
Fecioara Maria si astfel a atins multe inimi pe planeta. Acesta este un alt exemplu 
cum un eveniment poate crea constienta unitara pe Pamant. Exista asadar 
evenimente care creaza constienta unitara si astfel pot implica schimbari majore.  
 
     Va chem astazi sa lucram impreuna pentru a crea un camp de energie pentru 
constienta unitara, deoarece cred ca voi impreuna cu noi si cu ceilalti maestrii care 
lucreaza cu voi pot crea o situatie si o stare energetica sustinuta de gandurile 



voastre si propriile forte spirituale care poate aduce un eveniment planetar 
unificator care poate schimba toata lumea. Poate nu fiecare persoana va fi afectata, 
dar majoritatea oamenilor pot simti puterea unui camp mental de constienta 
unitara.  

 
     Noi am instalat impreuna cu voi Inelul de Ascensiune. Acesta este un halou, 
unul in care maestrii inalti pentadimensionali interactioneaza cu voi. Maestrii 5D 
se afla intr-un alt taram, si acestia nu se incarneaza pe Pamant. In definitia 
tradionala a interventiei mesianice oamenii s-ar astepta la o incarnare a unui 
maestru pe Pamant. Aceasta s-a mai intamplat si inainte si stim cu totii ca unele 
dintre rezultatele acestora au fost chiar si mai multe conflicte. Este foarte posibil ca 
aparitia unui maestru mesianic sa creeze si mai mult conflict. Exista chiar un mit 
despre asanumitul "Mesia fals " care vine si promite pace cand defapt se foloseste 
de aceasta deghizare pentru a domina intreaga lume. Este credinta noastra ca toate 
piesele importante sunt prezente pentru a avea loc un eveniment care v-a aduce 
Constienta Unitara, iar aceasta, odata fiind creata aceasta situatie, poate duce la 
schimbari dramatice si pozitive pe Pamant. Pot sa afirm ca aceste evenimente 
dramatice pot sa apara fara prezenta altor evenimente catastrofice de tipul 
potopului si a altora de tip sfarsitul lumii care au fost prezise. 
 
     Au existat multe sugestii referitoare la diferite feluri de evenimente planetare 
care ar putea aduce Constienta Unitara. Un astfel de eveniment este aparitia 
fiintelor extraterestre inalte. Exista astfel de proiecte descrise in care o civilizatie 
extraterestra, ca si cea arcturiana, care este 5D, apare intr-un fel oamenilor din 
intreaga lume. O alta posibilitate este ca dovezile clare care se afla in posesia 
guvernelor sunt date publicitatii si care arata clar ca exista si alte fiinte inalte 
extraterestre in aceasta galaxie. Pot spune ca aceasta este o interventie posibila. 
Aceasta este una din multele posibilitati cum se poate desfasura un eveniment la 
nivel planetar care ar putea deschide si largi campurile energetice ale locuitorilor, 
indeosebi cei de la putere, pentru a rezulta in decizii si actiuni care sa asigure un 
nou echilibru si o noua vindecare pentru planeta.  
 
     Ne putem concentra acum pe o meditatie prin care dorim sa aducem Constienta 
Unitara. Haideti sa nu fim specifici in aceasta meditatie, ci mai degraba sa 
meditam impreuna pentru un astfel de eveniment care sa fie pentru binele suprem 
al tuturor si care, cel putin intr-o anumita masura, poate fi determinat si implicat 
de catre Maestrii Ascensionati.  
 
     Va invit acum sa vizualizati Ineul de Ascensiune din jurul planetei, si o sfera din 
energie aurie gigantica de marimea planetei care intra in aura Pamantului. Aceasta 
sfera de energie umple Pamantul si campul energetic planetar cu acest halou 
energetic. Inelul de Ascensiune reprezinta granita exterioara a acestui camp unde 
maestrii 5D pot interactiona cu voi. Impreuna cu aceasta sfera de energie aurie se 
vor aduce si manifesta nivele mai inalte de constienta si cea mai potrivita 
interventie divina. Aceasta va atrage interventia potrivita pentru a aduce aceasta 
planeta intr-un stadiu de unitate, un nou stadiu de constienta. Ce ar putea sa 
reprezinte acest eveniment? Vreau sa va propun sa lucram in aceasta meditatie 



numai prin atragerea acestei sfera de lumina aurie in Inelul de Ascensiune si apoi 
prin aceasta interactiune sa fie creata si manifestata o interventie inalta pentru 
binele suprem al tuturor oamenilor. Vom face aceasta meditatie acum.  
 
     Eu, Juliano, va chem acum sa visualizati Inelul de Ascensiune din jurul planetei. 
Apoi, vizualizati si vedeti aceasta sfera gigantica de lumina aurie, mare cat 
Pamantul, care vine acum de la Soarele Central Galactic pe o cale directa deasupra 
Pamantului. Aceasta sfera aurie este plina de vindecare cuantica si Lumina Omega. 
Putem sa numim aceasta lumina si Lumina Mesianica. Este o lumina care va 
declansa o interventie planetara de proportii magnifice care va schimba constienta 
tuturor pe Pamant. Aceasta sfera de lumina calatoreste acum de la Soarele Central 
Galactic catre Pamant. (Tonuri OOOOOHHHHHH, OOOHHHH) 
 
     Este adevarat ca au existat descrieri in trecut referitoare la sfarsitul lumii sau la 
sfarsituri apocaliptice si catastrofice. Toate evenimentele curente pe Pamant pot fi 
transformate in Constienta Unitara. Fie ca energia actuala de pe Pamant care 
reprezinta criza planetara sa fie tranformata printr-o interventie planetara 
echilibrata si vindecatoare. Sfera aurie a ajuns deasupra Pamantului si este 
coborata acum in intreaga planeta. Meditam acum impreuna si vizualizam aceasta 
sfera aurie care se afla in Inelul de Ascensiune. Aceasta sfera de energie ancoreaza 
energia pentru vindecarea planetara si pentru o interventie potrivita pentru o 
vindecare de mare anvergura. Ne vom adanci acum in meditatie impreuna. 
 
     Aduceti-va aminte, aceasta sfera aurie vine de la Soarele Central, asadar are 
puteri de vindecare cuantice. De asemenea stiti ca sunteti capabili de a atrage 
aceasta energie noua si aceasta dinamica energetica care poate aduce vindecare 
planetara si evenimente si circumstante care vor aduce Constienta Unitara catre 
liderii mondiali si catre toti oamenii. Ii va include si pe liderii care se intalnesc la 
intalnirea de varf G7 (Nota autorului: in momentul acestui channeling intalnirea de 
varf are loc langa muntii Alpi in Germania pentru a discuta diferite subiecte la nivel 
global.) Liderii mondiali vor simti de asemenea o inaltare si vor incepe sa actioneze 
intr-un fel care poate declansa vinecare si echilibrare planetara. (Tonuri  
OOOOOOOOOHHHHHHHHHHHH, OOOOOOOHHHH, OOOOOOHHHHHHH) 
 
     Vizualizati acum aceasta lumina aurie ca o sfera transparenta formata din 
lumina vibranta aurie. Aceasta patrunde si inconjoara toata aura Pamantului si 
afecteaza aura si campul energetic ale tututor, astfel aducandu-i pe toti in pozitia sa 
actioneze din constienta Sinelui mai Inalt. Oamenii de pe Pamant vor simti si trai o 
intelepciune ridicata si o intelegere mai profunda a lucrurilor si vor da dovada de 
unitate. Oamenii vor primi constienta ce acompaniaza o evolutie mai inalta. Vor 
simti dorinta sa contribuie la evolutia umanitatii spre dimensiunea a 5-a. 
Continuam acum meditatia noastra. Incercati sa nu va concentrati pe un 
eveniment planetar anume. Da, intr-adevar, ne putem gandi din nou la aparitia 
extraterestrilor, descoperirea existentei acestora ar fi un eveniment care ar putea 
crea Constienta Unitara. Daca va ganditi la moartea Printesei Diana si cum acest 
eveniment a dus la a deschiderea in masa a chakrelor inimii pentru multi oameni 
pe aceasta planeta in urma acestui eveniment.  Intr-un fel, moartea ei a fost o 



incercare de a deschide inimile si energiile inimii oamenilor. Ea a stiut ca va trebui 
sa paraseasca planeta oricum. A fost chemata inapoi acasa la ea. Prin plecarea ei s-
a creat aceasta posibilitate de deschidere a inimilor oamenilor. Acum ganditi-va la 
acest eveniment de vindecare planetara cuantica va deschide de asemenea inimile 
oamenilor. Deschiderea Chakrei Inimii este foarte importanta cand vorbim despre 
vindecarea si echilibrarea planetara. Avem nevoie sa deschidem inimile liderilor 
pentru aceasta planeta. Mai ales la aceia la conducere care se afla in pozitii inalte 
militare este nevoie o deschidere a inimii. 
 
     Inelul de Ascensiune accepta acum aceasta sfera gigantica de lumina aurie 
pentru Pamant, si Pamantul accepta acum aceasta energie. Pamantul se misca 
acum catre o dimensiune mai inalta. Pamantul va reactiona de asemenea intr-o 
maniera inalta. Un eveniment cum ar fi potopul este o cale de a reactiona la nevoia 
de curatire si purificare a Pamantului. Astfel de catastrofe pot fi considerate 
evenimente care pot crea energie de vibratie joasa. Vrem sa avem o energie inalta 
pe Pamant care aduce echilibru planetei in multe feluri. Lumina aurie de la Soarele 
Central umple acum Inelul de Ascensiune, creand o forta de atractie puternica 
pentru urmatoarea interventie planetara. 

 
     Binecuvantari tuturor Semintelor Stelare.  V-a vorbit Juliano.  O zi buna! 
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