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Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii!  

 

Tema de astazi va fi  despre epigenetica umanitatii. Poate va este cunoscut studiul 

epigeneticii in situatii individuale. In principiu, studiul epigeneticii se refera la teoria prin care 

proprietatile  genelor se pot influenta/schimba prin intermediul mediului inconjurator. 

Dezvoltarea si evolutia genelor nu este fixa iar voi le puteti modifica. Stiu ca ati auzit despre 

rapoarte ale doctorilor si comunitatilor medicale in care se spune ca genele sunt cauza multor 

boli ale corpului uman, de exemplu bolile de inima si cancerul. Primele studii din cadrul  

geneticii, prezentau ideea ca genele pe care le mosteniti sunt ca o “bomba cu ceas” sau un 

“ceas” ce urmeaza sa se declanseze dupa un timp, in corpul vostru. Daca ai anumite tipuri de 

gene, atunci acele gene vor crea aceste boli. 

Epigenetica spune ca mediul inconjurator si de asemenea procesele mentale pot 

influenta si chiar schimba rezultatul/finalul acestor gene de tip “bomba cu ceas”. Acest lucru a 

dus la dezvoltarea multor “programe” deosebite care sunt focusate pe caracteristicile mediului 

inconjurator, dieta si pe abilitatea de ati schimba modul de gandire. Aceasta este din 

perspectiva noastra o gandire penta-dimensionala. Acesta este un mod de gandire superior, 

pentru ca demonstreaza faptul ca mintea are control asupra corpului fizic chiar si in situatii in 

care corpul fizic este “amenintat” de unele gene mostenite. 
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Noi, Arcturienii, am dezvoltat noi tehnologii de vindecare care va ajuta sa “activati” noi 

reactii si programe in corpul fizic. Aceste noi programe si structuri va pot ajuta enorm sa 

depasiti/vindecati ceea ce pare o boala incurabila in corpul fizic. 

Una dintre metodele noastre favorite pentru acest gen de interventie a fost camera de 

vindecare a lui Helio-Ah. Sunt doua tehnici mai importante, care se fac in acea camera. Prima 

este “tehnica rotirii scaunului” iar a doua este tehnica “Calculatorul/Computerul” si este o 

tehnica de concentrare si vizualizare de imagini cu amintiri din trecututul vostru la un 

calculator. In tehnica “Calculatorul/Computerul”, Helio-Ah va ajuta sa vizualizati amintiri care 

sunt din trecutul vostru si care reprezinta “programul de baza” ce a fost introdus in minte din 

vremea copilariei. Helio-Ah a folosit aceste imagini-amintiri pentru a vindeca si reprograma 

evenimentele traumatice din corpurile oamenilor.  

Camera de vindecare unde se afla si calculatorul are acces la imaginea traumei 

emotionale din corpul mental. Aceste imagini stocate in corpul mental pot deveni in viitor 

fundatia pentru actiuni viitoare sau dezvoltarea unor constelatii psihologice ascunse. Daca 

imaginea poate fi modificata sau chiar indepartata atunci se va crea un loc gol pentru inlocuirea 

imaginii cu altele mult mai pozitive. O noua amintire poate fi introdusa acum in Inconstient si 

Subconstient. Aceasta schimbare de imagini-amintiri traumatizante duce la oportunitati 

deosebite de vindecare. 

Cheia in tehnica de vizualizare a imaginilor la un “Calculator” este aceea ca o noua 

imagine pozitiva poate realiza o schimbare profunda in functionarea psihicului unei persoane si 

asta chiar daca trauma a fost cu 40-50 de ani in urma. Aducand si recreand o noua imagine 

pozitiva, aceasta are un efect puternic de vindecare. Acest lucru are o importanta majora in 

epigenetica, deoarece “programul genetic” pentru o anumita boala va fost introdus de catre 

parintii vostri pe cand erati copii. Sunt imagini care v-au fost introduse in timpul copilariei si 

care dau instructiuni si activeaza in corpul fizic diverse ritmuri, blocaje si boli. Am vazut acest 

lucru de multe ori, de exemplu in cazuri in care unii oameni par sa aiba dificultati de a trai si a 

trece peste varsta la care au murit parintii lor. In anumite cazuri chiar se repeta si au si ei aceasi 

boala pe care au avut-o parintii acestora. 

In conceptul “Camerei de vindecare” noi corelam niste imagini  prin vizualizare pentru 

modificarea programului genetic daunator. Aceasta inseamna ca persoana in cauza, in loc sa se 

vizualizeze cum reactioneaza la o boala sau o suferinta a inimii asa cum au facut-o parintii 

acesteia, atunci, acolo poate fi adusa o noua imagine in care persoana se vizualizeaza fiind 

sanatoasa si fara probleme de circulatie sanguina sau boli de inima. Astfel se uneste conceptul 

epigeneticii cu vizualizarea si in acest fel recuperam o imagine a unor “programe”mentale din 

copilarie si le vindecam. Aceasta tehnica este relativ usor de facut si cu siguranta mai putin 

suparatoare decat chimioterapia sau operatiile pe inima. 

Al doilea aspect al epigeneticii si muncii lui Helio-Ah apare in tehnica Scaunului rotitor. 

Voi descrie rapid aceasta tehnica deoarece ne va furniza niste informatii importante ce ne vor 
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ajuta pe parcursul studiului mai profund, al temei noastre “Epigenetica si Umanitatea” sau 

“Cum poate fi modificata in intregime programarea genetica a umanitatii”. In tehnica Scaunului 

rotitor, corpul astral al unei persoane este proiectat mental intr-o sala speciala de pe nava 

noastra in care se afla un scaun special rotitor. Helio-Ah compara scaunul acesta “inclinat”cu 

tipul de scaun ce este folosit de astronauti la testele de gravitatie. Astronautii se intind  pe acest 

scaun in pozitie dreapta iar acesta se va roti cu viteza mare. Rotirea cu o viteza foarte mare va 

produce o simulare a efectului de “fara gravitatie/gravitatie 0”. In mod normal, cel de pe scaun 

va avea ca reactie de exemplu ameteli si va trebui sa sa le controleze. Astronautul va trebui sa 

isi antreneze corpul sa numai ameteasca. 

In exercitiul din camera de vindecare , noi va aducem corpul astral in acea camera 

speciala a lui Hellio-Ah pe scaunul rotitor iar pe urma incepem sa va rotim. In continuare va 

sunt date niste instructiuni. Prima instructiune se refera la “densitatile joase”, formele  gand 

joase sunt astfel indepartate din corpul astral. Aceasta lamureste in ce fel functioneaza mintea 

umana si structura genetica deoarece cauza tuturor bolilor se afla in corpul mental, in 

programele mentale si formele gand de acolo. Ceea ce este uimitor este faptul ca aceste forme 

gand lucreaza la nivel subconstient; ceea ce inseamna ca in in general oamenii nu sunt 

constienti de aceste programe. 

Dar mintea are abilitati deosebite ce se afla in Subconstient si Inconstient. Amintiti-va 

faimoasa analogie a lui Freud: “Ganditi-va la mintea voastra ca la un ghetar. Se vede deasupra 

apei o mare parte din ghetar dar in realitate ceea ce se vede deasupra apei este doar 10% din 

tot ghetarul. Ceea ce inseamna ca 90% din ghetar se afla sub apa.” Aceasta analogie este buna 

si adevarata chiar si astazi, pentru ca 10% din constiinta treaza este deasupra apei si este 

mintea treaza. Chiar asa este, doar 10%; iar 90% din ceea ce se intampla in Constient si 

Subconstient este sub apa. 

Este adevarat ca exista tehnici puternice de a schimba aceste programe, ca hipnoza. Dar 

exista o rezistenta psihica ce trebuie depasita pentru a putea activa sau scoate afara aceste 

programe si ganduri din subconstient sau inconstient. Si chiar daca sunt scoase afara asta nu 

inseamna ca pot fi schimbate. Caracteristici speciale si antrenament sunt necesare ca o 

persoana sa invinga aceasta “rezistenta psihica” si uneori noi ne referim la aceasta procedura 

cu denumirea de “chirurgia gandului/chirurgie mentala”. In chirurgia gandului, aceste programe 

mentale vechi sunt aduse la suprafata din Subconstient astfel incat sa poata fi analizate si 

schimbate. 

Multe dintre aceste “programe” sunt din copilarie. Unele dintre acestea sunt chiar 

primite/transmise din generatie in generatie. Asta inseamna ca voi de fapt puteti sa functionati 

pe baza unor programe din Inconstient care fac parte din grupul vostru de suflet sau parte din 

grupul rasei din care sunteti sau chiar parte a grupului tarii voastre. Va vorbesc deseori despre 

karma, despre karma cosmica si karma planetei Pamant. Dar exista si o karma a familei, o 

karma a rasei voastre si de asemenea o karma a tarii voastre. Asta presupune ca sunteti 
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influentati/implicati de toate aceste tipuri de karma si toate acestea sunt in mare parte,  sub 

partea constienta a mintii. 

In tehnica “rotirii scaunului”, Helio-Ah roteste impreuna cu scaunul, corpul astral al 

persoanei in cauza la o viteza mare, in timpul rotirii formele gand joase sunt indepartate. Sunt 

mai multe trepte de viteza a rotirii in aceasta tehnica: joasa, medie si inalta. Abia la nivelul cel 

mai inalt, formele gand adanc atasate din Inconstient sunt indepartate. Acest lucru va arata ca 

multe din formele gand adanci sunt de fapt din alte generatii. Formele gand karmice au un grad 

mare de atasament la Inconstientul vostru si ar trebui o interventie sistematica si foarte 

puternica pentru a le elibera si inlatura. 

Cand Helio-Ah utilizeaza aceasta tehnica mai exista un aspect al acesteia ce se numeste 

“tehnica de resetare”. Aceasta tehnica inseamna resetarea mintii/rebooting. In multe privinte 

mintea voastra este ca un calculator. Aceasta, memoreaza lucruri si are chiar si programe de 

functionare. Programele vechi de vibratie joasa pot fi indepartate. Mintea voastra si creierul pot 

fi resetate. Dupa inlaturarea programelor vechi este necesar de introdus/inregistrat noi 

instructiuni si programe. 

Deci interventiile sunt “tehnica rotirii” si “tehnica de reparare/recuperare a 

calculatorului” , folosind imagini. Aceste doua tehnici pot fi folosite in ceea ce noi numim 

“modificare epigenetica” pentru o persoana. Mai exista si alte tehnici care se ocupa de aceste 

situatii. Dar pentru discutia noastra de astazi, acestea doua sunt cele importante si de 

asemenea ne ajuta cel mai mult sa intelegem cum putem aplica aceste tehnici pentru a 

schimba/ajuta umanitatea. 

Suntem acum gata sa ne referim la tema noastra, care este “epigenetica si umanitatea”. 

In mijlocul traumelor curente de pe planeta pamant, multi dintre voi observa situatia si 

considera ca si inevitabila o catastrofa in care se va sfarsi viata pe toata planeta. Cu siguranta , 

recentele evenimente de pe planeta ne fac sa credem ca drama de pe pamant nu poate avea 

decat un singur rezultat, unul negativ. Acest rezultat inevitabil poate avea legatura cu al 6-lea 

nivel de extinctie in masa si cu distrugerea biosferei, care de asemenea este in legatura cu 

drasticele schimbari climatice si cu alte schimbari importante de pe pamant de genul 

cutremurelor si eruptiilor vulcanice. Dar in definitiv schimbarea cea mai distructiva a 

pamantului ar putea fi o posibila lovire a sa de un asteroid. Asta deoarece lovirea planetei 

pamant de un asteroid ar conduce la moartea aproape in totalitate a acestei planete si la 

distrugerea biosferei si probabil la eliminarea in proportie de 99% a tuturor formelor de viata 

de pe planeta. In acest caz nu va fi o eliminare a tuturor formelor de viata deoarece exista unele 

dintre acestea care traiesc adancurile oceanelor. Dar biosfera si formele de viata obisnuite pe 

care le cunoasteti si iubiti, vor fi distruse instantaneu in cazul unei ciocniri cu un asteroid. 

Ar putea fi chiar si o interactiune intre campul mental al speciei si un asteroid care se 

apropie de planeta. Jupiter este ca un gardian al acestui sistem solar iar majoritatea cometelor 

si asteroizilor,  trebuie sa treaca mai intai de “Poarta”Jupiter ca sa poata ajunge la planeta 
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Pamant. Acest lucru inseamna ca in sistemul vostru solar ca si in multe alte sisteme solare o 

planeta mare asa cum este Jupiter, joaca un rol foarte important de protectie pentru planeta 

Pamant. Daca nu ar fi existat o planeta ca Jupiter, biosfera Pamantului ar fi fost decimata de 

multe ori in trecut iar viata in general pe planeta ar fi avut putine sanse de supravietuire. Asa ca  

puteti sa-i multumiti lui Jupiter. 

Apropo, Jupiter este si un coridor de lumina pentru navele extraterestre. Unul din 

motivele pentru care este “un coridor”, este acela al distantei mari dintre Jupiter si Marte. 

Navele extraterestre care sosesc din Dimensiunea a Cincea si doresc sa se manifeste in 

Dimensiunea a Treia au nevoie de un spatiu mare de aterizare. Aceste nave interdimensionale 

depasesc fortele din alte dimensiuni. Cand treci dintr-o dimensiune in alta si intri in 

dimensiunea a treia are loc o descarcare uriasa de energie si de aceea este nevoie de un spatiu 

urias pentru a intra in sistemul vostru solar. 

Exista un aspect mental in legatura cu asteroizii care lovesc planeta Pamant. Fie daca 

credeti sau nu, dar legile entanglement si fizica cuantica se aplica si in cazul asteroizilor. Deci, 

exista forte care pot ajuta la aducerea asteroizilor spre aceasta planeta si unele dintre aceste 

forte sunt cele pe care eu le numesc “energii intunecate”. Dar totodata aparitia altor asteroizi 

spre Pamant au de-a face cu ceea ce eu numesc “proces de resetare”. Procesul de resetare a 

fost demonstrat in era dinozaurilor, deoarece cu siguranta, proliferarea acestora a scapat de 

sub control si numai exista posibilitatea ca alte forme de viata superioare, asa ca oamenii, sa 

existe in acelasi timp cu ei. 

Planeta Pamant are in ea programul pentru umanitate si pentru forme de viata 

superioare. In trecut, numai exista posibilitate de a controla proliferarea dinozaurilor. 

Dinozaurii au fost atat de puternici in evolutia lor, incat ei au devenit rezistenti la virusi si 

bacterii si a devenit foarte dificil controlul populatiei acestora. Atunci au fost mai multe tipuri 

genetice de dinozauri. Si chiar daca un tip de tulpina era distrus ca urmare a imunitatii scazute 

la un virus nu era nici o problema, deoarece existau multe alte tipuri de dinozauri. Va dati 

seama de acest lucru numai observand reptilele, cat de puternice sunt la exterior si cum 

acestea se pot apara, chiar contra unui atac cu bacterii si virusi asupra lor. Dar aspectul 

important esta acela ca Pamantul este programat si setat pentru umanitate iar umanitatea are 

o structura genetica complexa. 

Complexitatea structurii genetice umane a fost modificata de catre extraterestri. Exista 

multe programe genetice integrate in umanitate. Unele dintre aceste programe de baza sunt 

competitia, dominarea, puterea militara si tendinta razboinica ce vine de la Lyrani.  Acum 500  

milioane de ani au avut loc razboaie intre Lyrani si alte civilizatii din cultura lor, care in marea 

lor majoritate s-au finalizat prin distrugerea acelor sisteme planetare. Voi nu sunteti nici primii 

si nici ultimii ca specie umanoida provenita din Lyrani. Lyranii sunt un fel de stramosi ai 

oamenilor, sunt stramosi si ai Pleiadienilor si de asemenea stramosii multor specii umanoide 

din aceasta galaxie. Dar structura lor genetica are anumite caracteristici, care au ajuns si in 
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structurile genetice ADN ale voastre. Unele sunt si pozitive deoarece Lyarnii erau foarte 

avansati tehnologic. Ei calatoreau interdimensional. Erau capabili sa faca multe din exercitiile 

spirituale avansate pe care noi va invatam acum sa le faceti, ca de exemplu proiectii ale 

gandului. Au depasit cu mult armele nucleare. Ei foloseau tipuri de arme ce utilizau explozie 

interdimensionala. 

Am sa va dau un singur exemplu de explozie interdimensionala care a avut loc recent. A 

fost o explozie interdimensionala in Rusia in 1908, intr-o padure din zona numita Tunguska , 

Rusia. (Nota Autorului: acest eveniment a fost considerat a fi o cadere a unui asteroid , dar nu a 

fost totusi gasit nici un crater sau vreo bucata din presupusul asteroid. Este considerat cel mai 

mare eveniment de impact cu un obiect din istoria inregistrata. A avut o putere de 1000 de ori 

mai mare decat bomba atomica de la Hiroshima.) In aceasta explozie care a avut loc in Siberia, 

langa raul Tunguska, paduri intregi de copaci au fost culcate la pamant (Nota Autorului: peste 

80 milioane de copaci au fost daramati) si o uriasa explozie a fost vazuta, dar niciodata nu s-a 

gasit vreun asteroid. Explozia a fost atat de puternica si stralucitoare incat oameni din Londra-

imaginativa la ce departare se afla Londra de Siberia-au vazut o lumina stralucitoare pe cer de la 

acea explozie si explozia a fost asemanatoare cu a unui impact de asteroid urias si de asemenea 

asemanatoare cu explozia de bombe nucleare, dar acestea nu fusesera inca inventate in 1908. 

Cercetatorii au cautat foarte mult in zona un crater pe care ar fi trebuit sa-l lase caderea 

vreunui asteroid. In orice caz au existat foarte multe controverse deoarece terenul in acea zona 

era mlastinos si acolo nu era nici un crater obisnuit care sa sustina teoria caderii unui asteroid. 

Ideea principala este ca acolo nu a fost un asteroid. Ideea principala este ca acolo a avut loc o 

explozie interdimensionala dintr-o sursa din afara planetei. Acest tip de tehnologie a fost 

dezvoltat de Lyrani. 

Ganditi-va la urmatorul eveniment. Daca intr-unul din razboaiele care pot apare pe 

Pamant, o tara ar trimite o racheta nucleara catre o alta tara, iar acea racheta ar putea fi 

interceptata de sistemul defensiv al tarii respective. Ca de exemplu sistemul defensiv numit 

“Sistem Patriot “, care cu ajutorul tehnologiei avansate poate dobori rachetele atacatoare. 

Bineinteles ca este nevoie doar de o singura racheta sa nu fie interceptata si va fi un mare 

dezastru. Dar ce tip de tehnologie va poate proteja de o explozie interdimensionala? Acea 

explozie interdimensionala din Tunguska a venit dintr-un alt sistem planetar si dintr-o alta 

dimensiune. De ce au ales in acel moment, acea zona din Rusia pentru explozie? Raspunsul este 

ca ei faceau un experiment si ei au crezut ca vor putea face acest lucru fara sa fie detectati si 

fara sa faca distrugeri mari. Intr-un anumit sens ei au avut dreptate deoarece a avut loc intr-o 

zona foarte izolata a planetei. Acesta este tipul de tehnologie pe care l-au dezvoltat Lyranii iar 

aceasta cunoastere a fost de asemenea transmisa si celor din Atlantida. 

Stiu ca ati auzit povesti despre Atlanti si despre cum si-au distrus propria civilizatie. Au 

fost multiple teorii si mult mister despre cum a fost distrus acel continent, unii au spus ca acolo 

au avut loc experimente cu Soarele si cu panouri solare uriase . Altii chiar au vorbit despre 
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bombe nucleare. Varianta noastra este ca Atlantii au folosit forte care nu stiau cum sa le 

controleze, au existat si elemente de siguranta specifice acolo dar ei nu le-au luat in seama. 

Deci Atlantii au experimentat de asemenea o explozie interdimensionala, asemanatoare cu cea 

din Tunguska, dar explozia lor a fost mult mai distrugatoare pentru ca a dus la scufundarea unui 

intreg continent si a intregii civilizatii. 

Cautarea de noi tehnologii si dezvoltarea stiintifica este de asemenea programat in 

oameni. Umanitatea are programe de la Lyrani dar si de la alte fiinte foarte evoluate. Exista de 

asemenea ceea ce eu numesc “programarea genetica Adamica initiala”. Aceasta programare 

genetica Adamica initiala s-a dezvoltat de-a lungul a milioane de ani si se afla in diferite 

subspecii ale umanitatii, cum ar fi omul Neanderthal, Cro-Magnon, Australopithecus si in alte 

noi descoperiri de subspecii din zona Africii. 

Deci exista o dezvoltare de baza a genei initiale care este specifica speciei umane de pe 

planeta Pamant. Cu totii ati auzit teorii despre Annunaki in zona Mesopotamiei. (Nota 

Autorului:  Annunaki sunt un grup de zeitati care apar in mitologia multor popoare, la 

Sumerieni, Akkadieni, Asirieni si Babilonieni. In cartea “A 12-a planeta” Zecharia Sitchin sustine 

ca Annunaki erau o rasa de extraterestri de pe o planeta inca nedescoperita, Nibiru din sistemul 

nostru solar.) Civilizatia din zona Mesopotamiei a fost vizitata de fiinte “de pe a 12-a planeta” 

care este o planeta interdimensionala. Motivul pentru care nu puteti vedea acum aceasta 

planeta “a 12-a”, este ca ea se afla acum intr-un spatiu interdimensional si nu poate fi vazuta de 

astronomii vostri. 

Teoriile care au fost dezvoltate in jurul conceptului de “a 12-a planeta”, erau ca aceste 

specii au sosit in zona Mesopotamiei si au antrenat oamenii ca se le fie sclavi, pentru a extrage 

aur si alte materiale de care ei aveau nevoie pe planeta lor. In acest proces au avut loc 

incrucisari ale speciei si cu alti oameni de pe Pamant. Asta inseamna ca acolo au avut loc 

interactiuni si schimburi de material genetic intre o specie si alta. De asemenea, acestor fiinte 

de pe planeta a 12-a li se mai spune si “Nephilim”, nume folosit in biblia Ebraica pentru ai 

descrie pe cei care au cazut din cer. Cuvantul Nephilim inseamna in limba ebraica, “ cei cazuti”. 

Acest termen se poate referi la cei veniti din cer, adica Annunaki sau poate fi vorba de alte fiinte 

extraterestre care au venit pe Pamant tot din spatiu dar din alte zone si care s-au amestecat cu 

oamenii. In ciuda tuturor acestor interactiuni genetice, exista inca o linie/structura genetica de 

baza in oameni si care este unica oamenilor de pe Pamant. 

Acum, haideti sa aducem toate aceste informatii impreuna in conceptul epigeneticii. Am 

spus deja ca in epigenetica, la nivel personal cineva poate trece dincolo/depasi structurile 

genetice mostenite. Va puteti folosi mintea si mediul inconjurator pentru a depasi un posibil 

program de baza psihic ce este genetic programat si astfel sa-l modificati sau in anumite cazuri 

chiar sa-l schimbati/anulati. Am utilizat termenul “resetare”. Cand puteti accesa programarea 

voastra de baza, atunci puteti reseta intreg programul. O metoda pentru a ajunge la baza 
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initiala este sa inlaturati formele gand joase si acest proces va permite posibilitatea resetarii 

intregului program. 

Epigenetica se aplica de asemenea si intregii situatii umane actuale dar si intregii rase. 

Una dintre misiunile noastre si totodata una dintre misiunile voastre ca Seminte Stelare este sa 

ajutam la schimbarea programelor genetice pe care le utilizeaza in prezent umanitatea. Aceste 

programe genetice duc la distrugerea Pamantului si biosferei sale. Suntem acum intr-o situatie 

in care exista un procent redus din populatie, numite Seminte Stelare si care au o constiinta 

inalta, care inteleg si fac ceva pentru aceasta. Ei ar putea intelege ca programul genetic cu care 

functioneaza acum umanitatea este ”intunecat” si va conduce la distrugerea planetei. Asta 

inseamna ca aceste forte intunecate sunt ca si cancerul ce se dezvolta necontrolat, dar lasat 

necontrolat fara indoiala ca va conduce planeta intr-o spirala de cadere adanca. Voi deja 

observati cateva din urmarile nefericite ale acestei spirale adanci si intunecate. Dar conceptul 

epigeneticii poate fi aplicat rasei umane si nu este inevitabila distrugerea acestei planete. Nu 

este inevitabil faptul ca biosfera va muri. Nu este inevitabil faptul ca Omul se va distruge singur. 

Pentru a opri aceasta cadere in spirala trebuie sa aiba loc o schimbare genetica in oameni. 

Eu vorbesc despre acest tip de criza planetara si la cursurile de pe Arcturus, predau 

cursuri despre Antropologia Galactica, ceea ce este un studiu al planetelor si speciilor in galaxie 

si despre cum se schimba speciile unei planete in timpul unei crize. In anumite cazuri , speciile 

nu se schimba si bineinteles apare inevitabil si distrugerea acelei planete. In alte cazuri 

distrugerile apar din surse externe, ca bombele nucleare si razboaie. Dar care sunt ingredientele 

epigenetice care schimba intreaga specie? Un ingredient evident care duce la o schimbare 

genetica este criza planetara. Pentru ca umanitatea ca specie sa se schimbe genetic trebuie sa 

apara o criza. 

De exemplu, imaginati-va ca ati facut un test de sange si un RMN. Pe urma primiti 

rezultatul si este unul nefavorabil, arata ca aveti blocaje pe artere. Abia din acel moment va veti 

concentra eforturile pentru o schimbare. Poate veti schimba imediat dieta. Veti incepe sa 

studiati informatii despre nutritie si ati spune: “Ok, sunt deschis acum catre epigenetica. Eu 

sunt deschis acum catre schimbarea tipului de gandire. Cum pot sa-mi reprogramez structura 

genetica? Nu este inevitabil ca eu sa sufar de aceste probleme.” Dar motivatia pentru o 

schimbare apare de obicei numai in timpul unei crize.  Si acesta este modul cum functioneaza 

oamenii. Nu este nimic neobisnuit.  Umanitatea a atins acea criza, iar criza este ceea ce vedeti 

voi acum ca se intampla. Este o criza care ameninta  supravietuirea tuturor speciilor si a intregii 

biosfere. 

Deci, primul ingredient pentru o schimbarea epigenetica la o specie, este criza. Din 

pacate, majoritatea oamenilor si mai ales cei de la putere nu admit ca exista o criza a 

supravietuirii si de aceea intampinam o anumita rezistenta. De fapt exista o rezistenta mare din 

partea majoritatii oamenilor in a accepta sau crede ca exista o criza. Daca toata lumea ar 

accepta faptul ca suntem intr-o criza, atunci veti vedea intradevar schimbare. Daca oamenii in 



 

9 
 

general ar fi de acord ca exista o criza climatica pe aceasta planeta, atunci ei vor studia, isi vor 

concentra eforturile si vor intreprinde actiuni imediat. O alta parte a rezistentei are loc datorita 

lacomiei si egou-lui ce vin de la energiile joase, pentru ca se ajunge la Sinele Animalic. Iar Sinele 

Animalic este extrem de narcisist. Si acolo unde se gaseste posibilitatea de a aduna bani, 

resurse, control, etc, aceasta tendinta va depasi asa numitul “Sine Mijlociu”. Sinele mijlociu este 

concentrat mai mult pe comportamente etice si juste, iar acestea sunt doua aspecte foarte 

importante pentru salvarea planetei. 

Cum putem sa ne folosim de aceste principii ale epigeneticii si sa le punem in aplicare 

speciilor? Semintele Stelare au abilitatea de a programa si vizualiza noul om evoluat genetic. 

Noul om, barbat/femeie l-am numit Omul Omega. Motivul pentru care am utilizat aceasta 

terminologie este acela ca are o anumita importanta, descrisa de faimosul filozof francez Pierre 

de Chardin atunci cand el a descris posibilitatile inalte de evolutie a umanitatii,  ce ar putea fi 

comparate cu personalitatile Hristos, Moise sau Budha. Omul Omega poate fi comparat cu 

fiintele evoluate ce au fost pe aceasta planeta iar aceste fiinte au avut puteri mentale foarte 

mari. Dar ceea ce era la fel de important este faptul ca aceste fiinte evoluate au privit 

umanitatea ca un intreg si ei toti au incercat sa arate o noua directie de evolutie umanitatii. Voi 

si cu mine putem dezbate daca au avut succes sau nu. De exemplu, noi putem dezbate si daca 

Isus a avut succes sau nu in a stabili o noua directie, o noua evolutie superioara umanitatii. Cred 

ca ceea ce este clar si fara discutie este ca Isus a reprezentat o forma umana evoluata, o forma 

umana ce nu a fost angrenata in violenta, ce a fost intr-o constiinta inalta si de asemenea o 

forma ce a putut sa ajunga in Dimensiunea a Cincea. Au mai fost si alte fiinte evoluate de atunci 

si pana acum , pe aceasta planeta. 

A existat un numar extrem de  mic de fiinte evoluate, iluminate ce ar reprezenta ceea ce 

eu numesc Omul Omega. Ingredientul principal al Omului Omega este tipul de constiinta penta-

dimensionala si chiar mai inalta. Noi dorim sa acceleram vizualizarile si imageria despre  Omul 

Omega, astfel incat sa existe un nou grup cu constiinta ridicata si care sa se extinda pe Pamant. 

Amintiti-va situatia Omului Neanderthal si Cro-Magnon. Ei au existat in acelasi timp dar totusi 

numai unul a supravietuit mai departe. Si amandoi , Neanderthal si Cro-Magnon  erau fiinte 

foarte puternice. Omul Neanderthal a trait timp de mii de ani si a supravietuit in conditii destul 

de grele, dar a existat ceva in Omul Cro-Magnon care a facut ca acesta sa supravietuiasca  mai 

departe. Exista teorii care spun ca cele doua specii s-au unit oarecum intr-o singura fiinta dar 

relevant este faptul ca omul Neanderthal a murit iar Cro-Magnon a trait mai departe si in cele 

din urma a evoluat in Homo sapiens. 

Suntem acum in situatia in care Homo sapiens exista si este specia dominanta pe 

aceasta planeta, dar apare la orizont o noua forma de Homo sapiens, ceea ce eu numesc Omul 

Omega. Exista grupuri si grupulete ca voi si ca mine care sunt primii, din acei Oameni Omega. 

Noi dorim sa incurajam dezvoltarea Omului Omega. Ceea ce este interesant este faptul ca voi 

puteti sa va schimbati si transformati in Omul Omega, in momentul in care veti avea o 
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constiinta evoluata. Aceasta poate fi prin tehnici de transa ; activitatile de grup si meditatiile va 

ajuta sa va apropiati mai mult catre aceasta stare de evolutie, ce urmeaza. 

Noi dorim sa extindem si acceleram aceasta stare de evolutie. Vom ajunge in situatia in 

care vor exista doua specii de oameni. Va fi specia Omului Omega si cea obisnuita Homo 

sapiens. Omul Omega isi dezvolta o constiinta evoluata ca si trasatura principala dar de 

asemenea Omul Omega trebuie sa-si dezvolte capacitatea de supravietuire. Aceasta inseamna 

ca ei trebuie sa se protejeze singuri. Fiecare dintre voi stiti din propria experienta faptul ca 

exista oameni care au aceasta constiinta evoluata dar de asemenea au nevoie de protectie. De 

exemplu sunt oameni in America de Sud ce cauta sa protejeze mediul inconjurator, dar in 

acelasi timp viata lor a fost amenintata. In anumite cazuri au fost chiar asasinati. 

A face ceva si a actiona pe baza impulsurilor unei constiinte evoluate este un lucru bun 

dar trebuie de asemenea sa isi dezvolte si abilitatea de a supravietui. Ca sa fii un Om Omega 

trebuie sa fii destul de inteligent iar in acelasi timp trebuie sa te protejezi pe tine insuti si sa 

supravietuiesti. 

Vizualizarea si descarcarea prototipului sau tipologiei Omului Omega poate fi realizata. 

Modul in care aceasta se poate face este prin descarcarea de imagini ale Omului Omega in 

Inconstientul Colectiv si Noosfera. Retineti, am spus ca 90% din ghetar se afla sub apa si deci  

90% din Inconstientul vostru este sub apa. O parte importanta din constiinta voastra  este 

conectata la Constiinta Universala sau la ceea ce Carl Jung a denumit “Inconstientul Colectiv”. 

Inconstientul Colectiv face o conexiune intre toate fiintele constiente si de aceea aceasta 

interconexiune se numeste “Colectiv”. Daca doriti sa descarcati o noua imagine a Omului 

Omega in Inconstientul Colectiv, atunci acest lucru se poate face. Descarcarea acestei imagini 

va ajuta la crearea Omului Omega. 

Puterea acestei vizualizari/imagine poate fi crescuta prin folosirea celor 12 Cristale 

Eterice Arcturiene, prin utilizarea constiintei de grup si meditatii in grup. Aceste tehnici sunt 

foarte asemanatoare cu cele de Biorelativitate. In tehnicile de Biorelativitate voi folositi 

constiinta de grup si meditatia pentru a comunica telepatic cu planeta Pamant. De asemenea in 

alte tehnici de Biorelativitate noi descarcam afirmatii speciale pentru Pamant. 

Pentru crearea Omului Omega, noi putem intari formele gand utilizand cele 12 cristale 

eterice ce au fost descarcate pe Pamant de catre Arcturieni. De exemplu, intr-o tehnica, ridicam 

un cristal eteric ca cel de la Mt. Shasta si vizualizam deasupra acestuia un ecran alb. Cu ajutorul 

aceastei vizualizari putem pune apoi pe acel ecran imaginea Omului Omega.Cum ar arata mai 

exact Omul Omega? Puteti vizualiza figura lui Isus, dar retineti, problema este ca imaginea 

traditionala Vestica a lui Isus este posibil sa nu fi fost aceasi cu cea din realitate. Isus a locuit 

intr-o comunitate din Orientul Mijlociu si spre deosebire de imaginile lui din vest de fapt el a 

avut parul negru, ondulat si el era asemanator cu cei din zona Mediteraniana sau Orientul 

Mijlociu . Dar, ceea ce este important este faptul ca trebuie sa folosim o imagine care sa fie 

Penta-dimensionala. 
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Eu recomand ca imaginea folosita sa aiba un halou luminos in jurul umerilor si capului. 

De asemenea avem si chestiunea de a fi barbat sau femeie. Eu il numesc Omul Omega 

Femeie/Barbat, ceea ce inseamna ca imaginea perfecta ar fi de tipul androgin, adica o forma 

care sa aiba ambele caracteristici, de barbat si femeie. Cautati o imagine universala/generala 

care sa reprezinte noul aspect al speciei ce va evolua. Va provoc pe voi, ca si grup sa gasiti 

aceasta imagine. 

Pentru a termina acest  exercitiu, voi utiliza imaginea lui Isus Hristos. Proiectati aceasta 

imagine pe ecranul din fata cristalului eteric de la Mt. Shasta, California. Adaugati Putere 

Arcan(Nota autorului: Putere Arcan este un termen Arcturian ce reprezinta o crestere a energiei 

gandului.), si trimiteti un gand puternic spre ecran. Putem creste Puterea Arcan a acelei imagini 

la maximul posibil, pana ajungem la 50 000 Arcani, ceea ce este o putere a gandului extrem de 

mare. Avand un grup mare ce mediteaza impreuna , putem atinge puterea gandului de 50 000 

Arcani pentru imaginea Omului Omega. Apoi, descarcati acea imagine in Inconstientul Colectiv 

si proiectati acea imagine in Noosfera si de asemenea proiecati-o in Inelul de Ascensiune.(Nota 

Autorului: Un halo pentadimensional in jurul Pamantului). Cateodata putem utiliza si Oglinda 

Iskalia(Nota Autorului: o oglinda eterica ce se afla deasupra Polului Nord si pe care o utilizeaza 

Arcturienii pentru a auce lumina superioara de la Soarele Central pe Pamant) ca o alta sursa de 

a aduce Lumina Soarelui Central in cristalele eterice de pe Pamant. Acest lucru va ajuta de 

asemenea la cresterea puterii Arcan a Imaginii. Pe ecran, aduceti/cresteti Puterea Arcan si pe 

urma putem descarca acea Imagine in Inconstientul Colectiv si in Noosfera. Aceasta va ajuta la 

manifestarea noii fiinte evoluate numita Omul Omega. 

Crestem acum Puterea Arcan a acestei Imagini si mai mult. Imaginea devine din ce in ce 

mai stralucitoare pe ecranul eteric. Vizualizati cum aceasi Imagine contine acum si primul 

Adam, in forma sa cea mai evoluata. Chakrele Omului Omega incep sa straluceasca. Exista acum 

un puternic halou luminos in jurul umerilor si capului, ceea ce reprezinta o expansiune a 

constiintei. Mentineti aceasta imagine in mintea vostra. Cand voi ajunge cu numaratoarea la 

trei, descarcati aceasta Imagine in Inconstientul Colectiv al Pamantului. Unu, doi, trei. 

Vom mai lucra cu aceasta forma/imagine si in lecturile viitoare, atunci cand vom incepe 

procesul de aducere a puterii gandului la 50 000 Arcani,  nivelul la care cu incredere si decisi 

aducem Imaginea si puterea acesteia in manifestare. Aceasta este misiunea noastra si aceasta 

este misiunea voastra, sa aducem in manifestare aceasta forma de fiinta umana evoluata pe 

Pamant. Pentru ca numai atunci aceasta planeta poate fi salvata.  

Eu sunt Juliano. O zi buna. 

  

 
 
 


