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Salutări, dragi prieteni semințe stelare! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

Azi, vom reveni la un subiect foarte important, care este legatura dintre constiinta, gand si 

manifestare in dimensiunea a treia. Pentru aceasta discutie, voi defini constiinta ca si abilitatea 

de a te auto-observa. Aceasta abilitate, impreuna cu limbajul il au doar oamenii, specia Adamica 

de pe aceasta planeta. Au fost multe incercari din partea psihologilor, neurologilor, psihiatrilor 

si filozofilor de a defini constiinta. Si un psiholog a spus in mod interesant: “Noi toti stim ce este 

constiinta si cand o avem, dar nimeni nu o poate defini cu adevarat...”. 

 Unul dintre motivele pentru care constiinta este atat de dificil de definit si de descris 

este acela ca constiinta nu este doar Dimensiunea a 3-a; ci este interdimensionala. Constiinta 

este extradimensionala. Aceasta inseamna ca daca aveti posibilitatea de a diseca creierul si sa 

va uitati la diferitele celule, neuroni, dendrite si la alte aspecte ale creierului, nu puteti gasi 

constiinta. Constiinta are nevoie de creier dar transcende creierul si include cateva terminologii 

interesante, ca constiinta cuantum, vindecare cuantica si entaglement cuantic. 

 Au fost aduse critici la adresa lumii mistice, care eu cred ca va include si pe voi seminte 

stelare de vreme ce voi interactionati cu Dimensiunea a5-a si cu Arcturienii. Terminologia din 

fizica moderna este utilizata frecvent in incercarea greoaie si dificila de a descrie conceptele 

mistice. Raspunsul meu la critici este simplu: Nu este nici o terminologie simpla, cu exceptia la 

ce gasim in fizica moderna ce ajuta la descrierea functionarii constiintei. Aceasta datorita 
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faptului ca creierul si constiinta transcend Dimensiunea a3-a. Cea mai apropiata terminologie ce 

este disponibila se pare ca provine din fizica moderna si din discutiile despre lumea cuantica. 

  Fizicienilor moderni deseori nu le place faptul ca misticii folosesc terminologia ce nu a 

fost creata pentru constiinta superioara. Eu incerc intotdeauna sa subliniez faptul ca este 

necesar sa vina impreuna stiinta si misticismul, stiinta si filozofia, stiinta si Dimensiunea a5-a. 

Acei cercetatori ce nu sunt mistici poate nu vor fi niciodata multumiti folosind terminologia din 

fizica cu constiinta superioara. 

 Noi Arcturienii, devenim din ce in ce mai obisnuiti cu limbajul vostru si cu campurile 

gand. Noi vom incerca sa gasim noi cuvinte ce vor descrie mai direct modul cum fizica si 

constiinta superioara interactioneaza. De exemplu, cand noi vorbim despre calatoria 

interdimensionala, spunem deseori ca gandul circula cu viteza cea mai mare din univers, mai 

repede decat viteza luminii. Cand priviti la Teoria Relativitatii si la Einstein, veti descoperi ca una 

dintre marile descoperiri a fost ca “ nimic nu poate circula mai repede decat viteza luminii.”. 

Totusi, suntem aici, discutand despre gand, care este teribil, nemasurabil mai rapid decat viteza 

luminii. Cum reanalizati aceste doua observatii? Este gandul un tip de particula ce calatoreste la 

aceasta viteza enorma? De exemplu, de ce nu putem vedea gandul la un microscop atomic? 

Aceasta informatie va fi descoperita in viitor. 

 Undele gand sunt de fapt o structura fizica, dar sunt foarte dificil de masurat. Unul din 

motivele pentru care este dificil de masurat, este ca energia electromagnetica a gandului este 

foarte mica; nu exista instrumente pentru a masura. Exista masuratori si abilitati de a masura 

undele gand de baza ce sunt clasificate ca Alpha si Beta. Dar cand vorbim despre tipare gand 

avansate legate de bilocatie si proiectie a gandului si calatorie astrala in Dimensiunea a5-a, 

acestea sunt unde gand superioare ce sunt mult mai avansate decat puterile gand normale. 

 Unde conduce toata aceasta discutie? Conduce la un raspuns la aceasta intrebare: “ Pot 

gandurile schimba realitatea fizica pe Pamant?” Nu uitati, multi cercetatori, incluzand fizicienii 

cuantici, spun faptul ca gandurile nu pot schimba realitatea fizica. Marea majoritate a savantilor 

vin din ceea ce se numeste lumea “dualistica”. In lumea dualistica aveti ganduri si aveti actiuni 

si acestea sunt separate. Oamenii mai avansati spiritual stiu ca gandurile lor pot schimba 

realitatea fizica si de aceea acest lucru nu este un lucru controversat printre mistici. 

 Voi prezenta un exemplu ce este foarte clar. Chiar si cel mai rigid savant va trebui sa fie 

de acord atunci cand spun ca gandurile pot schimba realitatea fizica, cand discutam despre 

“lumea” starilor si a sanatatii. S-a demonstrat faptul ca atitudinea cuiva si ce spune si gandeste 

cineva ii afecteaza starea si sanatatea. S-a aratat ca acei oameni ce sunt bolnavi de cancer si 

incep un anumit tip de gandire pozitiva, de obicei au pana la urma un rezultat mai bun decat cei 

ce raman pesimisti. 
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 De fapt, exista chiar si un concept ce a fost discutat in lumea medicala, cand doctorii pot 

pune “un blestem” sau o “zicere vrajitoreasca” unui pacient. Acesta este un exemplu de gandire 

negativa ce afecteaza realitatea fizica, adica sanatatea si supravietuirea voastra. De exemplu, 

daca un doctor a descoperit ca un pacient are cancer, iar apoi in timpul operatiei sau dupa 

aceea spune pacientului: “Ei bine, am vesti proaste pentru tine. Am descoperit ca ai cancer si 

vei muri in 2 luni. Asa ca te rog sa te pregatesti si sa aranjezi toate lucrurile.” Deseori, aceasta 

este o sentinta la moarte. Acest ”blestem” poate avea un efect dramatic asupra unei persoane. 

Nu este ceva neobisnuit ca pacientul sa moara in 3 sau 4 saptamani, chiar daca i s-a spus ca mai 

are 2 luni de trait. 

 Pe de alta parte, uniii dintre vestitii vindecatori, ca Deepak Chopra au discutat despre 

asa numita vindecare cuantica. Vindecarea cuantica este un termen ce a fost imprumutat din 

fizica cuantica. Conform definitiei noastre, “cuantum” este o energie ce transcende lumea 

dualista a Dimensiunii a3-a si interactioneaza cu Dimensiunea a5-a. “Cuantum” este folosit in 

general in fizica atomica cand se vorbeste despre particule subatomice si comportarea lor, iar 

lumea cuantica se refera la actiunea particulelor suubatomice. 

 In mod interesant observarea din partea unui om, influenteaza particulele subatomice si 

modul cum reactioneaza. Aceasta inseamna ca daca un om observa experimente cu particule 

subatomice, atunci observatorul poate influenta si afecta traiectoria, rotirea, miscarea sau 

locatia acelei particule.. Exista anumite caracteristici in lumea fizica ce sunt influentate de 

constiinta, in forma de observatie. De aceea, noi folosim cuvantul cuantum deoarece implica 

faptul ca comportarea particulelor si normalitatea si logica lor este influentata de constienta 

observatoare. Aceasta este o extindere a cuvantului “cuantum”/”cuantica”. 

 In special in unele experimente de vindecare cuantica, au existat cazuri cand un doctor a 

spus unui pacient bolnav aceasta:” Noi avem acest nou medicament ce afost descoperit in 

jungla Amazonului si are efecte miraculoase. Am resuit sa obtin o cantitate pentru 6 luni de 

tratament si asi vrea sa il incerc impreuna cu tine, avem rapoarte ca a vindecat multe tumori.” 

Pacientul ar lua medicamentul si tumorile sale ar dispare. Acesta este un exemplu de vindecare 

cuantica, deoarece procesul vindecarii a transcens logica si este afectata de constiinta si de 

asteptari. Ce este remarcabil este faptul ca pastila ce i-a fost data pacientului poate fi 

considerata ceea ce se numeste un “placebo”, ceea ce inseamna ca a fost o pastila de zahar pot 

spune. In vindecarea cuantica, doctorul poate seta pacientul catre o gandire puternica, iar 

aceasta are un efect puternic si miraculos asupra vindecarii bolii pacientului. 

 Asi vrea sa va reamintesc faptul ca atunci cand aveti de a face cu virusul Covid-19, 

gandirea voastra si utilizarea anumitor medicamente si vitamine pentru protectie sunt 

importante si puternice. Puteti de asemnea sa experimentati o vindecare cuantica si o protectie 

cuantica fata de acest virus. Puteti folosi exercitiile de protectie  cu shimering-ul aurei sau alte 
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tehnici cu aura, de protectie a campului de energie propriu. Gandurile pe care le aveti sunt 

cruciale si cand va aflati in preajma cuiva ce are Covid-19 sau alt virus, atunci puteti 

experimenta o slabire a campului vostru energetic, mai ales daca va aflati intr-o zona asa 

numita “punct fierbinte”. Este un fenomen straniu acela ca acest virus are abilitatea sa 

slabeasca campul de energie al unei persoane. Virusul poate intra in campul vostru energetic 

atunci cand campul este slabit. Energia virusului incearca mai intai sa va slabeasca campul de 

energie si apoi este capabil sa intre in campul de energie slabit. De aceea gandurile voastre si 

intarirea campului energetic al vostru prin exercitii cu aura sunt importante. Dar chiar daca 

printr-o sansa, unul dintre virusi trece mai departe, totusi voi aveti abilitatea tehnicilor de 

vindecare cuantica ce va pot ajuta sa eliminati sau sa evacuati virusul din aura voastra. 

 Vreau sa trecem la subiectul, gandire si schimbare a acestei realitati fizice. O mare parte 

din munca noastra de vindecatori planetari se bazeaza pe Noosfera planetara si lucrul cu 

energia evolutiei umanitatii, pe care o numim Omul Omega. Este o intrebare corecta de pus: 

“Cand lucram cu campuri de ganduri, atunci este posibil ca un gand sa schimbe realitatea?” Asi 

dori sa explorez aceasta cu voi si am sa va dau o formula, deci va rog nu fiti prea entuziasmati 

sau speriati, nu voi face un test din asta. Formula este: A+F+I-R=O. “A” este de la Puterea Arcan 

a unui grup. “F” este puterea concentrarii/focus-lui. “I” este intentiia. “R” este o masurare a 

Rezistentei/Impotrivire fata de schimbare, ce exista in Dimensiunea aTreia. Aceste energii 

adunate si apoi luind si rezistenta in considerare, face “O”, care este Finalul/Rezultatul sau 

probabilitatea ca finalul pe care il cereti sa se manifeste. De fapt, pentru a realiza cu succes 

ceea ce doriti aveti nevoie de o Putere Arcan Gand superioara. 

Puterea Gand Arcan Superioara este masurata numeric. Intentia este de asemenea masurata 

numeric. 1000 ar fi cea mai superioara Putere Arcan si 1 sau 0 este cea mai scazuta. Puterea 

Arcan este termenul folosit pentru a masura “watt-ii” gandurilor voastre. Trebuie sa intelegem 

faptul ca eficacitatea watt-ilor gandurilor voastre trebuie sa tina cont si de 

rezistenta/impotrivire. Rezistenta are legatura cu grosimea si densitatea acestei lumi, si de 

asemenea cu credintele si gandurile blocatoare pe care le aveti si care lucreaza impotriva 

puterii gandurilor voastre. Noi spunem ca Puterea Arcan se creste prin intentie si de asemenea 

prin focus/concentrare. Cand voi lucrati in grupuri atunci Puterea Gand Arcan este marita. Cand 

meditati intens de asemenea Puterea Arcan se mareste. Cand va aflati la un loc sacru sau cand 

va aflati in zona unuia dintre cele 12 cristale Arcturiene eterice atunci Puterea Arcan a voastra 

este marita. Dar, focusul/concentrarea pe care o aveti in acel moment conteaza si voi spune ca 

puteti avea 50 de oameni ce mediteaza, dar daca cei 50 nu sunt concentrati, atunci nu 

valoreaza prea mult. 

 Voi trebuie sa va concentrati pe un punct, iar cand incercati sa schimbati realitatea 

trebuie sa va concentrati in continuare, de exemplu mutarea unei furtuni, blocarea sau 
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atenuarea unui cutremur, atenuarea unei furtuni electromagnetice ce vine de la exploziile 

solare, atenuarea si micsorarea radiatiilor de la Fukushima. Acestea sunt exemple de 

concentrare si intentie. In vindecarea planetara, intentia inseamna ca exista o dorinta de a face 

bine, ca exista o dorinta de a diminua efectele catastrofelor de pe Pamant. De exemplu cand 

lucrati in Biorelativitate, voi doriti sa salvati oamenii de la seceta, doriti sa opriti focul care 

distruge padurile si casele oamenilor. Aceasta este intentie si de asemenea masor intentia pe o 

scala de la 1 la 10. Deci avem Puterea Arcan, plus Focus/Concentrare masurat de la 1 la 10, plus 

Intentia. In formula A+F+I-R, sau lucrul cu Rezistenta/Impotrivirea este unul dintre conceptele 

cheie in toata munca de  vindecare psihica. 

 Credeti sau nu, exista o rezistenta/impotrivire la vindecare. Exista o opunere fata de 

munca Arcturiana si vindecarea planetara. Exista o impotrivire la curatarea oceanelor, si 

impotrivire la pastrarea padurilor si a Biosferei. Exista multe motive pentru care este aceasta 

impotrivire/rezistenta, dar cand luati in considerare toti acesti factori, Puterea Arcan, focusul, 

intentia, acestea pot invinge impotrivirea. Este ceea ce voi numiti “rautate” sau”intuneric” in 

aceasta lume, si sunt oameni, sunt grupuri si este o energie prin care se doreste sa dati gres si ei 

doresc ca intunericul sa castige. Energia intunecata vine din mai multe surse. O parte vine de la 

spiritele joase ca si fantomele si entitatile joase, ca cei Gri(“The Grays”-extraterestri cenusi). 

Sunt multe surse de intuneric. 

 Intunericul face parte din aceasta dualitate si acesta are si el o functie. Care ar putea fi 

scopul? Aceasta este o discutie buna, filozofica, dar voi spune doar ca intr-o lume dualista, 

dualismul ofera oportunitati deosebite pentru dezvoltarea sufletului. Trebuie sa puteti sa 

alegeti intre bine si rau pentru a se realiza cresterea sufletului. Intunericul deci, este deseori 

sursa impotrivirilor la schimbare. Una dintre greselile pe care vindecatorii planetari si semintele 

stelare o fac este ca ei nu iau in considerare cum sa se ocupe de impotrivire sau chiar sa admita 

ca exista impotrivire/opunere. Va rog sa luati in calcul impotrivirea. Cand adaugati aceasta, 

atunci avem, A+F+I-R , si obtineti un rezultat ce se bazeaza pe probabilitatea sa apara o 

schimbare de succes. In acest fel vindecarea planetara imprumuta unele dintre gandirile lumii 

cuantice, ce are de a face cu probabilitatile. Ce tip de schimbare este mai probabil sa aiba loc 

prin interventia voastra? Si cum se schimba acea probailitate cand adaugati un observator? 

 Masurarea probabilitatii este importanta atunci cand vorbiti despre predictii. Cel mai 

mare profet al acestui moment v-ar putea spune doar probabilitatea a ceea ce poate sa se 

intample. Va pot spune ca exista o mare probabilitate ca criza Coronavirus, Covid-19 sa se 

incheie pana in 2022. Pot spune ca este o mare probabilitate, de 85%  probabilitate ca aceasta 

sa se intample. Daca asi spune:” Ei bine, dar despre sfarsitul crizei in 2020?” Asi spune ca exista 

o sansa de 30% sau mai putin ca aceasta sa se intample. Dar totusi este o probabilitate si mai 

mica ca criza sa se sfarseasca pana la sfarsitul lui 2020. Acum asi spune, dar pana la sfarsitul lui 
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2021? Si asi spune din nou ca probabilitatea sa se termine asa este de 60% si cu fiecare an 

creste asa. Retineti ca exista totusi o slaba probabilitate ca sa se termine la sfarsitul lui 2020. 

Dar ce este necesar sa se intample? Raspunsul este ca trebuie sa fie niste schimbari pe aceasta 

planeta pentru ca criza virusului sa se termine. Aceasta inseamna ca energiile gandului si 

spirituale pot schimba probabilitatea spre un deznodamant mai superior si rapid. 

 Cand vorbesc despre constiinta, privesc in special la Pamant si realitatea este ca 

Pamantul este spiritual si Pamantul este o fiinta vie. Este Pamantul constient? Are Pamantul 

reactii? Iar raspunsul la aceste 2 chestiuni este “Da”. Pamantul are constiinta, constienta de 

sine si Pamantul doreste sa mentina o anumita homeostaza. De asemenea Pamantul 

reactioneaza si are manifestari nervoase. Pot compara aceasta cu un copil. Cand copilul nu 

obtine ce vrea, atunci poate avea o izbucnire nervoasa. Cred acesta este un bun exemplu cand 

vrem sa intelegem Pamantul, deoarece Pamantul are o putere imensa, dar de asemenea 

Pamantul este capabil si de izbucniri nervoase extreme. Ati putea spune: “O juliano, Pamantul 

este o planeta evoluata deoarece gazduieste oameni, forma de viata Om.” Exista putina 

indrumare/ghidare ce are loc pentru Pamant. Doar de putin timp Maestrii Ascensionati si 

Consiliul Galactic si-au trimis mesageri pentru a lucra cu Pamantul si tot de curand noi, cu 

ajutorul vostru am inceput sa interactionam cu Spiritul Pamantului. 

 Noi trebuie sa vorbim cu Pamantul si sa-i spunem Pamantului lucruri ca: “Nu, nu da 

drumul la aceasta istericala; sa nu ai un cutremur in California; nu permite ca Inelul de Foc sa 

erupa in alte activitati seismice. Nu exploda acesti vulcani ce sunt foarte aproape de eruptie.” 

Dar Pamantul poate raspunde si spune: “De ce nu?” Deoarece Pamantul chiar are sentimentul 

de amenintare a binelui lui. Atunci cand homeostaza voastra este amenintata deveniti stresati 

si ati putea decide sa actionati intr-un anume mod pentru propria protectie. Noi trebuie sa 

lucram cu pamantul si sa-i spunem lucruri ca: “ Nu, nu este necesar sa distrugi aceasta tara. 

Vom lucra pentru a creste Coeficientul de Lumina Spiritual al planetei. Vom ajuta la echilibrarea 

energiei asa incat nu este necesar sa mai fie o eruptie.” Pamantul va raspunde la ganduri 

superioare. Noi, vindecatorii planetari, trebuie sa raspundem in acest mod si sa spunem ca vom 

lucra cu energia. Vom lucra pentru ca oceanele sa fie mai curate. Vom lucra pentru ca aerul sa 

fie mai curat. 

 Nu uitati ca Pamantul are diferite moduri de a raspunde. Multi dintre voi ati scos deja in 

evidenta faptul ca unul dintre efectele crizei Covid-19, este ca exista mai putina poluare in aer. 

Pamantul are diferite moduri de a raspunde/reactiona la aceste dezechilibre si la energia celei 

de-a 6-a extinctii in masa. Din punctul de vedere al Pamantului, Covid-19 este o reactie blanda. 

Din perspectiva umana, cu siguranta nu este deloc blanda datorita gravitatii si pericolului ce are 

loc. Face rau multor oameni si schimba sistemele politice, sociale si economice in mod 

dramatic. 
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 Pamantul are moduri de a readuce inapoi echilibrul homeostatic si inca mai exista ceea 

ce voi numiti “timp de a te schimba.” Daca umanitatea face schimbari acum, atunci virusul s-ar 

putea retrage, daca exista un angajament catre echilibrarea planetei. Din pacate exista inca o 

uriasa impotrivire fata de asumarea responsabilitatii cu privire la o noua explozie intr-o criza cu 

virus sau oricare alta problema ce poate erupe in viitor legata de Pamant. 

 Pamantul este constient si aspectul final pe care vreau sa-l discut, este ideea de 

observare a Pamantului si munca ce este facuta pentru planeta. Aceasta ne aduce inapoi la 

discutia despre cum gandul schimba realitatea pe Pamant? Gandul poate schimba realitatea 

fizica si una dintre calitatile activitatii gandului schimbator este observarea din exterior. Efectul 

observarii din exterior asupra performantelor muncitorilor este cunoscuta in teoriile de 

sociologie ca si “Efectul Hawthorne”.(Nota Autorului: Este o situatie cand un individ sau un grup 

stiu ca sunt observati, asa incat ei isi modifica comportamentul  in acord cu aceasta.) In efectul 

Hawthorne, cercetatorii au studiat performanta muncitorilor din fabrici. Ei au luat 2 grupuri, un 

grup a fost  observat si au stiut si celalat grup nu a fost observat. Grupul ce a fost observat a 

avut un nivel ridicat de performanta, deoarece muncitorii au stiut ca sunt observati si de aceea 

ei si-au imbunatatit performantele. 

 Observarea modifica/schimba energia. Acesta este un alt fenomen ce exista in lumea 

cuantica, acela ca observarea unui experiment schimba rezultatul/finalul acelui experiment la 

nivel subatomic. Observarea de asemenea modifica rezultatul in lumea sociologica. Observarea 

este ingredientul cheie. Cand facem munca de vindecare planetara si noi incercam sa facem 

saritura de la ganduri la schimbarea rezultatului, unul dintre factorii pentru manifestarea 

schimbarii este procesul observational. Ma priveste /vede cineva? Daca sunt oameni ce 

polueaza apele si nimeni nu se uita, atunci acea persoana sau grup ce face acest lucru nu se va 

simti vinovata si poate scapa. Atunci, doar prin observare exista o recunoastere. Exista 

posibilitatea ca fapta sa se afle si ca actiunea sa fie pedepsita. 

 Abilitatea voastra de observare ca si vindecator planetar poate schimba rezultatul. De 

exemplu, vizualizati piata de carne Wuhan unde oamenii cred ca a inceput virusul. Daca ar fi 

fost acolo observatori la actiunile de curatare, atunci extindereea virusului  ar fi putut fi 

prevenita. De exemplu, cand spun observare, eu spun ca pot fi oameni imbracati in haine albe 

la piata de carne. Ar putea avea un pix si o hartie si sa observe ce se intampla. Daca erau 

observatori acolo atunci, ati fi aflat imediat ca rezultatul  s-ar fi schimbat. 

  Efectele observarii au deosebite urmari si ramificatii pentru munca de vindecare 

planetara. Observarea poate veni in multe moduri. Poate include  observarea telecomandata 

din diferite zone ale lumii. Poate fi observare de la oamenii ce se afla langa eveniment, ce se 

afla la o distanta suficienta ca sa fie in siguranta. Vreau sa subliniez puterea observarii. Noi 
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observam Pamantul si vreau ca voi care sunteti vindecatori planetari sa va utilizati puterile ca sa 

observati Pamantul in concentrarea voastra din Biorelativitate. 

 Un ultim aspect despre cum poate gandirea sa schimbe realitatea. In Kabbala exista 4 

lumi. Kabbala se bazeaza de fapt pe energiile galactice si tipare galactice. Exista lumea gandului; 

exista lumea creatiei; exista lumea formarii si exista lumea facerii. Acestea sunt cele 4 lumi. 

Kabbalistii stiu ca cele 4 lumi interactioneaza. Ele nu sunt separate. Lumea gandului nu este 

separata de lumea creatiei;lumea creatiei nu este separata de lumea formarii si lumea formarii 

nu este separata de lumea facerii. Poate voi nu vedeti aceste 4 lumi ce interactioneaza in viata 

voastra de zi cu zi. Poate vedeti doar lumea facerii/lui a face. Celelalte 3 lumi, a gandirii, a 

crearii si formarii modifica rezultatul. 

 Sa facem o simpla analogie despre cum sa construim o masa. Mai intai veti avea gandul 

despre masa; a aparut in mintea ta. Trebuie ca tu sa ai gandul la inceput si apoi poate ca vei 

desena un plan; aceasta ar fi lumea creatiei. Si apoi tu desenezi planurile si apoi adaugi 

masuratorile. Ai nevoie de 2x4 si acest cui si acest ferestrau si ce mai e nevoie. Si apoi trebuie sa 

aduceti toate lucrurile la un loc. Ar trebui sa va duceti la magazin si sa cumparati lemnul si apoi 

sa-l construiti. Dar nu nu ati putea realiza lumea facerii, aceasta este construirea propriu-zisa a 

mesei, pana cand nu aveti si celelalte ganduri. 

 In meditatiile voastre planetare, incepeti sa meditati si sa folositi vizializari cu oameni ce 

fac lucruri/munca ce ajuta mediul inconjurator. De exemplu, vizualizati cum oamenii protejeaza 

jungla Amazonului si acei oameni ce incearca sa taie pomi ilegal sunt opriti. Vizualizati faptul ca 

exista grupuri de oameni ce curata oceanele. A fost un exemplu minunat cu un tanar samanata 

stelara ce a dezvoltat o barca speciala pentru a curata plasticele din ocean. El a dezvoltat cateva 

tehnologii-barca noi cu care s-a dus in anumite zone ale oceanului pentru a scoate deseurile 

plastice. Era o plasa sofisticata ce putea sa scoata plasticele. Ar scoate tone de plastic dintr-o 

zona a oceanului. A fost chiar uimitor. In meditatiile voastre, meditati asupra curatarii 

oceanelor, dar de asemeni vizualizati oameni ce fac lucruri ca cele pe care le-a facut acest tanar. 

Vizualizati la pietele de carne din Wuhan si la pietele de carne din USA, ca acolo se afla cineva 

care observa si cum muncitorii reactioneaza la aceasta observare printr-o munca corecta. 

Vizualizati cum cineva observa ceea ce se intampla la Fukushima si ca aceasta observare ajuta la 

curatarea zonei reactorului. 

 Meditatiile de vindecare planetara au nevoie sa se extinda, sa includa vizualizari in 

ganduri. Ati putea intreba: “ Aceasta inseamna ca eu trebuie sa fac activitatile din vizualizare?” 

Raspunsul este: Nu. “Trebuie ca eu sa fac ceea ce vizualizez?” Nu, nu trebuie neaparat sa iei o 

barca si sa mergi cu ea cu o plasa si sa aduni plasticele. Poti doar vizualiza alti oameni ce fac 

aceasta. Vizualizarile cresc concentrarea muncii voastre.  
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 Totusi, cum sa rezolvati cu impotrivirea/rezistenta? Eu cred ca abordarea acestei 

opuneri este cea mai frustranta parte a muncii voastre de samanta stelara si vindecator 

planetar. Ajungem la sfarsitul unei ere, o era ce a fost marcata de o dominare si abuz masculin 

si de asemenea de o super tehnologie. Unele lucruri minunate s-au intamplat in aceasta era, dar 

de asemenea tehnologia a condus la o distrugere a mediului. Avem de a face cu o lume, in care 

nu apare o interventia spirituala, ci aceasta va veni din interiorul sistemelor de guvernamant. 

Pot spune ca probabilitatea ca guvernele mondiale la unison sa se schimbe catre metode de 

vindecare planetara este scazuta(sub 20%). Exista exceptii individuale, ca in Noua Zeelanda 

unde aveti un lider ce este acordat cu nevoile planetei, dar acest lider este intr-o minoritate. 

Intram acum intr-o perioada de intuneric, cand va fi mult mai dificil pentru lideri sa poata fi 

destul de puternici pentru a discuta despre vindecarea planetara. 

 Arborele Vietii Arcturian furnizeaza un exemplu pentru schimbare planetara. Acest 

Arbore al Vietii este o parte dintr-o forma gand galactica. Arborele Vietii ca si ADN-ul lumii 

galactice. Este un model pentru transformare si codurile sale pot fi utilizate in meditatii ca si o 

forma gand pentru a stimula schimbari planetare pozitive. Arborele Vietii Planetar pedeasupra 

unei tari este codul ADN pentru schimbare. Potrivit Arborelui Vietii, daca exista o supra utilizare 

a resurselor, atunci o judecata aspra ar putea fi necesara pentru a aduce planeta inapoi in 

echilibru. Arborele Vietii poate incuraja o schimbare aspra , asta este, schimbarea aspra este 

facuta cu compasiune. Ca sa fiu clar, sa spunem ca vrem sa vizualizam si sa spunem: “Nu, noi nu 

dorim eruptie vulcanica. Nu, noi nu dorim ca criza Covid-19 sa distruga 50 de milioane de 

oameni ca si gripa Spaniola. Haideti sa mentinem acest lucru la minim.”  Reactia Pamantului 

fata de dezechilibrul creat de umanitate poate fi extrem de aspru si tragic. Totusi, poate, o 

minima interventie, o minima criza, va fi suficient ca sa miste oamenii catre o schimbare ce va 

ajuta la promovarea salvarii Biosferei. 

 Reechilibrarea Pamantului conform cu ghidarea Arborelui Vietii Planetar, poate aduce 

aceasta planeta inapoi intr-o mai buna si sustenabila homeostaza. Am putea utiliza Arborele 

Vietii pentru a ajuta la reechilibrarea padurilor. Si aceia ce fac distrugeri periculoase Biosferei, 

vor trebui atunci intr-un fel sa aiba de a face cu ceva asprime. Sa speram ca distrugatorii 

Biosferei vor capata o constiinta superioara astfel incat ei sa nu aiba de a face cu o asprime prea 

mare. 

 Exista de asemenea energie transmisa din Arborele Vietii, cand spunem: “Fie ca o sursa 

superioara de lumina galactica nediferentiata sa coboare pentru vindecare planetara. Sa fie 

energia Primului Contact ce misca oamenii catre reechilibrarea Pamantului. Sa fie energia 

Luminii mesianice ce deschide inimile oamenilor catre planeta Pamant. Sa apara o persoana 

puternica si cu intentie ce va fi capabila sa convinga lumea sa schimbe unele dintre obiceiurile 

lor distructive fata de Pamant. 
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 Exista multe vizualizari deosebite pe care voi le puteti folosi pentru vindecarea 

planetara. Proiectarea si vizualizarea Arborelui Vietii Planetar in constiinta umanitatii poate 

ajuta la aducerea unei lumini noi si noua speranta, aceea ca Pamantul poate fi reechilibrat. 

Biosfera poate fi echilibrata intr-un mod pozitiv si cu o minima cantitate de asprime. Sa fie 

armonie intre judecata si compasiune pentru planeta si fie ca acele schimbari necesare sa se 

intample in modul cel mai putin daunator si cu multa compasiune. Cand este necesar, noi 

trebuie sa intelegem aspectele aspre ale schimbarilor Pamantului cu cunoasterea, ca asprimea 

poate ajuta Pamantul sa reintre intr-un nou echilibru pozitiv.( Tonuri  ”OH, OH”). Vad un timp in 

viitor cand virusul va disparea si va fi o sanatate superioara si sistemul imunitar al tuturor va fi 

intarit si va fi si o noua constienta in a mentine mediul inconjurator in siguranta. 

 

Eu sunt Juliano. O zi buna. 

 


