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Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! Vom discuta astăzi conceptul și ideea de Societate 

Justă de Lumină. Vom vorbi despre modul în care Societata Justă se poate manifesta pe Pământ. 

 

Când abordez ideea Orașului Just de Lumină, mă gândesc la ascensiunea planetară. Știu că în 

calitate de vindecători planetari, lucrați cu toții în acest scop și sperați că Pământul va ascensiona 

în dimensiunea a cincea. Am descris cum și alte planete din această galaxie au ascensionat, de 

exemplu planeta noastră Arcturus și planeta Era din Pleiade. Este ceva rezonabil și plin de 

speranță să presupunem că și Pământul este capabil să ascensioneze în dimensiunea a cincea. 

Ca vindecători planetari, voi lucrați ca să aduceți Pământul în echilibru, ca să salvați și să 

reechilibrați biosfera. Acest lucru ar opri imediat a șasea extincție în masă, care se petrece acum. 

Ar opri toată contaminarea oceanelor. Ar purifica și curăța planeta de toată contaminarea prin 

radiații și ar aduce tiparele meteo, inclusiv curenții oceanici, într-un echilibru perfect. 

 

Așa cum știți, pe o planetă pentadimensională nu există uragane, valuri de căldură, cutremure 

sau erupții vulcanice. Pe o planetă pentadimensională, locuitorii trăiesc în armonie și echilibru. 

Ideea de a trăi în armonie și echilibru cu spiritul planetei a fost descrisă în minunatul film Avatar, 

care acum zece ani era foarte popular (2009) pe tot globul. Din punctul nostru de vedere, este 

interesant că în film locuitorii acelei planete nu păreau a fi la fel de avansați tehnologic ca 

Pământul. Asta arată că dezvoltarea spirituală și energia spirituală sunt mult mai importante decât 

progresul tehnologic. Sperăm că este posibil ca o planetă ca Pământul să avanseze atât 

tehnologic, cât și spiritual. Fiecare planetă trece prin etape de dezvoltare caracterizate de anumite 

conflicte, iar planeta Pământ se află în conflictul „spiritualitate contra progres tehnologic”. 
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Progresul tehnologic de pe Pământ este dezechilibrat. Se speră că prin munca semințelor stelare 

se va produce o trezire globală care „va înclina balanța”, astfel înât planeta Pământ să fie mai vie 

spiritual și locuitorii săi să înțeleagă importanța energiei spirituale. 

 

Ce legătură au toate astea cu Orașul Just? Aș vrea să arăt că Orașul Just începe în dimensiunea 

a cincea. Când te focusezi și descrii Societatea Justă sau Orașul Just, vizualizezi în esență un 

oraș pentadimensional. Dacă acel Oraș Just există în dimensiunea a cincea, atunci locuitorii lui 

sunt ființe pentadimensionale. Când locuitorii unui oraș sunt pentadimensionali, acest lucru oferă 

un mare avantaj pentru crearea unui Oraș Just. Înseamnă că locuitorii au trebuit să ascensioneze 

și să intre în dimensiunea a cincea. Știm cu toții că pentru a intra în dimensiunea a cincea, trebuie 

să ai o anumită vibrație spirituală înaltă. Trebuie să înveți cum să depășești emoțiile animalice 

joase cum ar fi ura, gelozia, competiția și agresivitatea. În mod cert este mai ușor să faci diverse 

lucruri și să funcționezi ca Oraș Just, atunci când toți locuitorii sunt pentadimensionali. 

 

Să vedem cum s-ar putea manifesta pe Pământ constelația ideală de gânduri a Orașului Just. 

Dacă ne uităm la orașele de pe Pământ, vedem că au probleme. Pământul este locuit majoritar 

de ființe tridimensionale, ceea ce înseamnă că un „Oraș Just” înființat pe Pământ va atrage și va 

lucra cu ființe tridimensionale, nu cu ființe pentadimensionale. Acest lucru prezintă probleme, 

pentru că ființele tridimensionale încă mai evoluează și încă se mai luptă cu ceea ce Kabala 

numește „Sinele Animalic”. Sinele Animalic include atitudini cum ar fi dorința de a domina și 

controla, și emoții ca gelozia, ura și alte emoții și trăiri joase. Multe ființe 3D care vin dintr-o vibrație 

joasă, nu vor ezita să acționeze sub imboldul acestor emoții joase. Este ceva foarte diferit de ce 

se întâmplă în Orașul Just din dimensiunea a cincea, pentru că în Orașul Just din dimensiunea a 

cincea, oamenii nu acționează pe baza unor emoții joase. Ei transcend emoțiile joase. 

 

V-am prezentat Shangri-La și Shamballa ca exemple de orașe pentadimensionale pe Pământ. 

Shangri-La se credea inițial că există în Munții Himalaya. Interesant este că intrarea în acel oraș 

nu era disponibilă pentru toată lumea. Exista un filtru care nu lăsa pe oricine să intre. Doar 

persoanele cu vibrația cea mai înaltă aveau voie să treacă prin poarta invizibilă și să intre în 

Shangri-La. Acest filtru ușurează crearea unui Oraș Just, pentru că se permite numai intrarea 

ființelor de vibrație înaltă. 

 

Conceptul nostru de Oraș de Lumină se focalizează pe manifestarea Orașului de Lumină pe 

Pământ, prin energiile tridimensionale. S-ar putea spune că ne facem iluzii că ar fi posibil așa 

ceva. S-ar putea spune că așa ceva este imposibil, din cauza numeroșilor factori variabili care nu 

pot fi controlați. Care ar fi o parte din aceștia? Am putea include aici problemele legate de climă, 

problemele legate de imigrație și de integrarea imigranților străini în societățile omonege, cu 

problemele sociale complexe care apar. Chiar și într-un „oraș spiritual”, dacă pătrunde o persoană 

aberantă și dementă, ea ar putea genera multă dezordine și violență. 

 

Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în anul care a trecut, vedem că au existat o serie de asasinate 

de o nebunie incredibilă. Mă gândesc în special la asasinatele care s-au produs la Las Vegas cu 

aproximativ un an în urmă (pe 1 octombrie 2017), unde într-o parcare din fața unui cazinou, un 

individ a început să tragă fără motiv în mulțimea de oameni care mergeau la un concert. Au fost 
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omorâți atunci peste cincizeci de oameni. Chiar și în ziua de azi, nu s-a descoperit motivul pentru 

aceste crime. Din motive necunoscute, o singură persoană a creat o tragedie uriașă. Cum putem 

preveni un astfel de eveniment? Nu este ușor de găsit un răspuns, dar voi discuta câteva soluții 

posibile. 

 

În calitate de vindecători planetari, voi lucrați ca să creați Orașe Planetare de Lumină, în ideea 

că atunci când vor ajunge la un anumit nivel de spiritualitate, Orașele Planetare de Lumină vor 

deveni Orașe Juste. Cum arată Societatea Justă din dimensiunea a cincea? Trăsătura cea mai 

importantă a unui Oraș Just este că acesta se bazează pe principii spirituale și pe energia 

spirituală. Când vă gândiți la orașele 3D de pe Pământ, probabil veți fi de acord cu mine că aceste 

orașe nu sunt fondate pe principii spirituale și nu funcționează conform acestor principii. Nu spun 

asta ca o judecată. De exemplu în dimensiunea a cincea, noi nu folosim bani în orașele noastre. 

Nu ne măsurăm bogăția prin bani sau prin acumularea de bunuri materiale. Așa ceva ar șoca 

lumea de pe Pământ, și oamenii de acolo nu ar accepta așa ceva. Am putea fi criticați și acuzați 

că practicăm un fel de socialism. Societățile care se bazează pe împărțirea în comun a averii, 

sunt adesea criticate pe Pământ. Dar noi nu considerăm societățile care pun totul la comun ca 

fiind „socialiste”. Noi considerăm acest lucru mai degrabă ca o dovadă a faptului că am rezolvat 

problema distribuirii bunurilor; am rezolvat nevoile materiale din orașele noastre, într-un mod care 

este spiritual. 

 

Într-un Oraș Just din dimensiunea a cincea, țelul este să promovăm misiunea spirituală a fiecărui 

membru. Asta înseamnă că atunci când se naște o persoană și atunci când intră o persoană în 

Orașul Just la noi, noi le scanăm aura și istoria sufletului, și vedem ce au nevoie să facă pentru 

a evolua. Dacă s-ar aplica această abordare în dimensiunea a treia, fiecare membru dintr-un Oraș 

Just ar fi evaluat pentru a înțelege de ce anume are nevoie acesta pentru a-și realiza 

ascensiunea. Ce lecții ale sufletului trebuiesc completate și cum putem noi, ca Oraș Just de 

Lumină și ca Societate Justă, să promovăm munca sufleului, pentru fiecare membru? Această 

abordare ar constitui fundația unei Societăți Juste. 

 

Știu că fiecăruia din voi i-ar plăcea să trăiască într-o astfel de societate. Vă puteți imagina o 

societate pe care o interesează misiunea sufletului vostru? Vă puteți imagina o societate care 

vrea să vă ajute să absolviți lecțiile sufletului, ca să puteți ascensiona? Nu va mai trebui să vă 

faceți griji despre ieșirea la pensie și asigurările de sănătate. Nu va mai trebui să vă faceți griji că 

nu au să vă ajungă banii ca să aveți adăpost și hrană. V-ați preocupa numai de ceea ce este 

necesar pentru dezvoltarea sufletului. „Guvernul” Societății Juste ar fi acolo ca să vă ajute să 

absolviți lecțiile de dezvoltare a sufletului. În Societatea Justă, guvernul va echilibra toți factorii 

din mediul înconjurător și va menține echilibrul planetei, astfel încât să nu mai fie fenomene meteo 

catastrofale, erupții vulcanice sau evenimente geologice negative. 

 

Este bine să cunoașteți societatea optimă pentadimensională a Orașului Just. O puteți folosi ca 

model ca să creați același lucru în dimensiunea a treia. Vreau să clarific faptul că în dimensiunea 

a cincea există orașe, există cartiere și societăți. M-ați întrebat: „Cum trăiesc arcturienii în viața 

de zi cu zi?” Noi trăim în astfel de Orașe Juste. Aceste orașe sunt soluția optimă și dezirabilă, și 

știu că fiecăruia din voi i-ar plăcea să locuiască într-un oraș bazat pe principii spirituale. Veți avea 
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ocazia de a trăi într-un astfel de oraș după ce ascensionați. Să ne amintim că una din misiunile 

voastre este să lucrați pentru ascensiunea Pământului și pentru crearea pe Pământ a Orașelor 

Juste de Lumină. 

 

Voi privi acum Pământul din perspectiva Orașelor Planetare de Lumină, pentru că Orașele 

Planetare de Lumină au fundația și începutul necesar pentru a deveni un Oraș Just. Ce ar trebui 

să facă un Oraș Planetar de Lumină ca să devină un Oraș Just? Voi face o listă a caracteristicilor 

sau țelurilor din acest proces. Cel mai important pas este ridicarea coeficientului de lumină al 

orașului. Mă refer la coeficientul de lumină spirituală ca la un câmp de energie. În alte lecturi am 

comparat coeficientul de lumină spirituală cu coeficientul de inteligență (IQ). În psihologia 

modernă se folosesc numere care reprezintă IQ-ul cuiva. Dacă aveți un IQ de 120 sau 130, veți 

fi considerați a fi foarte inteligenți, poate chiar geniali. Dacă aveți un IQ de 80 sau 90, nu veți fi 

considerați inteligenți. 

 

În scopul acestei lecturi, voi compara coeficientul de lumină spirituală cu coeficientul de inteligență 

și vom spune că un coeficient de lumină spirituală cu valoarea 140 sau 150 este ridicat. Dacă 

valoarea coeficientului de lumină spirituală este 70 sau 80, aceasta este considerată o valoare 

scăzută. Într-un Oraș de Lumină sau într-un Oraș Just, vrem ca locuitorii să aibă un coeficient de 

lumină spirituală ridicat. Asta înseamnă că locuitorii trebuie să fie deschiși către lumina spirituală, 

către energia spirituală și vindecarea spirituală. Aceasta înseamnă că locuitorii orașului trebuie 

să fie deschiși către gândirea pentadimensională și conștiința semințelor stelare. Orașul Just va 

fi deschis către ideea de reîncarnare și terapia vieților trecute, și va avea centre speciale în care 

îți poți explora istoria sufletului. Vor trebui să fie deschiși către conștiința extinsă, către canalizare 

și profeție. 

 

Ca o paranteză, vreau să vă informez că în vremurile străvechi, profeția nu înseamna prezicerea 

viitorului. În zilele noastre, un profet este cineva care poate să prezică viitorul, dar în vechime 

profetul era cel care putea vorbi direct cu Spiritul, pentru a primi energie divină și lumină divină. 

Singurul criteriu pentru a fi profet era să fii capabil să te conectezi și să primești energie divină și 

lumină divină. În Orașul Just de Lumină vor exista mulți profeți, care se vor putea conecta la 

energia divină. Ei vor aduce mesaje divine. Ei nu vor păstra în secret aceste mesaje, pentru că 

într-un Oraș Just aceste mesaje vor fi onorate. Cei care sunt capabili „să canalizeze” sau să 

aducă lumină divină, vor fi foarte respectați. Ei nu vor fi priviți cu suspiciune, ci vor fi bine primiți 

și vor fi încurajați să aducă mesaje înalte. Mesajele lor vor fi distribuite și transmise în oraș, unde 

vor fi așteptate și primite cu mare entuziasm. Celelalte aspecte ale pregătirii pentru Orașul Just 

includ crearea spațiilor sacre, folosirea energiilor cristalelor pentru descărcarea luminii înalte, 

conectarea la stele, la planetele din stele, la Orașele Stelare de Lumină și în final folosirea 

ceremoniilor sacre, cum ar fi de exemplu ceremoniile cu Roata Medicinei. 

 

Îmi place să discut conectarea Orașului Just la stele, din mai multe motive. În primul rând, din 

cauza polarizărilor și energiilor joase din prezent de pe Pământ, este necesar să avem lumină de 

vindecare cuantică pentru un Oraș de Lumină și pentru un Oraș Just. Este important și necesar 

să existe conectări la energia și lumina galactică înaltă și să existe o energie de transcendență, 

care se poate ridica deasupra tuturor polarizărilor. Această abilitate de a se ridica deasupra 
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dimensiunii a treia poate fi sporită prin conectarea la energia stelelor. Este important ca un Oraș 

Just să se conecteze la steaua sa personală. Dacă vă amintiți, noi am mai vorbit despre 

importanța conectării fiecăruia din voi la steaua sa personală, în special la Arcturus. Mulți din voi 

sunteți arcturieni – ați trăit pe Arcturus sau l-ați vizitat. Aveți cunoștință despre munca voastră de 

vindecare planetară, prin urmare este important și este o activare pentru voi să vă conectați la 

Arcturus. Am spus că mai există și alte stele personale, în afară de Arcturus. 

 

Acum vreau să discut posibilitatea ca un Oraș Planetar de Lumină să devină Oraș Just, și voi 

discuta acest lucru din perspectiva utilizării unei stele, a energiei galactice. M-am bucurat să aflu 

despre astrologie, despre faptul că hărțile astrologice sunt folosite de multe ori atunci când se 

înființează un oraș sau o țară. De exemplu, 4 iulie 1776 este data de naștere a Statelor Unite. 

Dacă ai fi astrolog, ai putea să interpretezi această hartă și ai vedea ce constelație, ce sistem 

stelar avea influență atunci când s-au născut ca țară Statele Unite. Știu că fiecare oraș are o dată 

de naștere. Uneori este greu să o descoperi. Datele de naștere ale orașelor vechi de multe ori nu 

au fost înregistrate, așa încât se fac estimări. Dar majoritatea orașelor moderne (când spun 

„modern” mă refer la ultima mie de ani) au date de naștere, și prin urmare majoritatea orașelor 

moderne au hărți astrologice. 

 

Când te uiți la o hartă astrologică și identifici steaua care are influență, te poți conecta la acea 

stea ca să îți ajuți orașul pentru înființarea Societăți Juste în oraș. Să vă dau un exemplu. Steaua 

care are influență în constelația Scorpionului din zodiac este Antares. Antares este un soare 

puternic, înzestrat cu o energie și o lumină colosală. Dacă orașul vostru s-a înființat sub 

constelația Scorpionului, atunci poți presupune că Orașul vostru Just se va conecta cu ușurință 

la Antares ca stea personală, cea ce va aduce energia puternică din Antares în orașul vostru. 

Conectarea orașului la steaua personală (de exemplu Antares) este importantă, pentru că orașul 

vostru are nevoie de energia galactică din Antares. Orașul are nevoie ca această energie stelară 

să fie descărcată, pentru că doriți să depășiți o parte din polarizări și din energiile joase din oraș. 

Aveți nevoie de o energie galactică puternică, de transcendență. Dacă nu cunoașteți și nu puteți 

găsi data de naștere a orașului vostru ca să conectați energia stelară la Orașul Just al vostru, 

atunci puteți folosi Arcturus ca stea protectoare a orașului vostru. 

 

Ce oraș de pe Pământ este cel mai puternic și are cel mai mare potențial de a deveni Oraș Just 

pe această planetă? Primul oraș care ne vine în minte este Ierusalimul. Ierusalimul a fost fondat 

acum 3000 de ani sau 3200 de ani, nu se cunoaște data exactă. S-au făcut estimări privitoare la 

data și luna înființării, dar arheologii biblici nu pot spune data înființării Ierusalimului. Cu toții 

recunoaștem că Ierusalimul este unul din orașele sacre ale planetei. 

 

Poate acest oraș să devină un Oraș Just? Din păcate e mai bine să fim prudenți când facem o 

astfel de estimare, pentru că orașul este divizat și există conflicte puternice în interiorul lui. În oraș 

există mulți dușmani, există așa-numiții „adepți ai sfârșitului timpului”, oameni care cred în 

apocalipsă și îmbrățișează ideea că Ierusalimul va deveni capitala lumii după un război 

devastator, care ar putea fi considerat Al Treilea Război Mondial. Dar noi nu încurajăm ideea că 

Orașul Just se va naște și va înflori pe mormintele a milioane de oameni. Eu cred că un oraș 
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conflictual nu poate oferi o fundație bună pentru crearea unui oraș nou pentadimensional. Dar 

asta nu știrbește energia mare a orașului, sau marile puteri spirituale care rezidă în acest oraș. 

 

Dacă va exista un prim contact cu ființele înalte, de exemplu cu arcturienii, pleiadienii sau 

antarienii pe Pământ, ce oraș ar alege aceștia? Ar alege Ierusalimul? Eu nu cred că ar alege 

Ierusalimul. Vedem că la Stonehenge în Anglia, de exemplu, există o energie mai neutră, care 

poate primi și descărca apariția unor ființe de lumină de evoluție înaltă, pe Pământ. Stonehenge 

este o zonă neutră, lipsit de energia de conflict constant. În regiunea Stonehenge, lumea nu s-ar 

aștepta ca ființele de lumină înaltă să aleagă o regiune din cele divizate într-un oraș, în care să 

coboare și să locuiască. 

 

Poate exista un Nou Ierusalim pe această planetă, un Nou Ierusalim fondat pe principii spirituale? 

Noul Ierusalim ar fi un Oraș Just eliberat de conflicte, capabil să echilibreze justiția plină de iubire 

cu bunătatea iubitoare, și va putea manifesta energiile pentadimensionale pe Pământ. Cei care 

vor intra într-un astfel de „Nou Ierusalim” vor renunța la vibrațiile joase și la sinele lor animalic de 

vibrație joasă. Acești oameni vor trăi în armonie și echilibru, și vor simți chemarea luminii și 

energiei din suflet. Ce loc minunat va fi acesta! Toată lumea va fi atrasă de el, și va exista acolo 

o armonie și un echilibru care vor servi ca exemplu pentru toate orașele. Noul Ierusalim va fi 

condus de un sfat al bătrânilor, format din persoane deosebite. Am mai vorbit odată despre 

conceptul de Rege Filozof, capabil să conducă și să apere toate zonele sacre din oraș. Cei care 

vor să creeze dezechilibre nu vor primi permisiunea de a intra în oraș. 

 

Dar unde va fi situat acest Nou Ierusalim? Las deschisă întrebarea. Ca semințe stelare și 

vindecători planetari, noi lucrăm ca să manifestăm acest Nou Ierusalim. El este un adevărat Oraș 

de Lumină galactic, care transcende toate prejudecățile și diferențele, și intră în Conștiința Unității. 

Noul Ierusalim va servi ca model pentru alte Orașe de Lumină care vor să fie la fel, care vor putea 

copia modelul și vor fi încurajate de această zonă armonioasă. Poate mă veți întreba: Juliano, 

chiar vrei să folosești termenul de „Noul Ierusalim”? Nu crezi că simpla folosirea a cuvântului 

Ierusalim trezește prejudecăți? 

 

Cuvântul „Ierusalim” înseamnă pace și perfecțiune. Poate ar trebui să îl numim „Orașul păcii” sau 

„Noul Oraș al Păcii”. Vă lăsăm să vă gândiți voi la un nume, dar în scopul acestei lecturi îl vom 

numi Noul Ierusalim, și vom spune că este posibil să descărcăm acest oraș ideal în Noosferă, ca 

să servească drept model pentru ascensiunea planetară. Va servi ca model pentru crearea unei 

Societăți Juste. Doar ființele spirituale de evoluție înaltă vor locui în acest oraș. 

 

Vom invoca vizual această imagine, într-o meditație cu „Noul Ierusalim”. Vreau să folosim 

Stonehenge ca focus al acestei meditații, pentru că Stonehenge este neutru. Vizualizați cât mai 

bine puteți cum ieșiți din corpul fizic și intrați în câmpul de energie eterică al Pământului. Călătoriți 

în jurul Pământului și ajungeți în corp eteric la Stonehenge. Vă aflați acum deasupra acestei 

frumoase zone sacre, unde totul este umplut cu energie și lumină galactică și planetară. Eu, 

Juliano, mă aflu aici deasupra Stonehenge-ului la aproximativ o milă deasupra monumentului, și 

ne alăturăm într-un cerc de lumină desupra sanctuarului. Stăm așezați împreună într-un cerc 

mare de lumină și simțim energia și lumina sacră din Stonehenge. Vedeți nava spațială Athena, 
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staționând deasupra noastră. Vedeți Oglinda Iskalia deasupra planetei, care face conectarea la 

Soarele Central. Vedeți și simțiți Katchina Galactică. 

 

În centrul unei zone deasupra sanctuarului Stonehenge se află un ecran alb uriaș, ca de 

cinematograf. Pun pe ecranul alb următoarele cuvinte: „Vă urăm bun-venit în Orașul Just, în Noul 

Ierusalim, pe Pământ. Urăm bun-venit noului Oraș Just, Noului Ierusalim, pe Planeta Pământ! 

Medităm și vedem aceste cuvinte pe ecran, le vizualizăm și le menținem acolo împreună.  

(Intonează: „OOOOOO, OOOOOO.”)  Urăm bun-venit Noului Ierusalim pe planeta Pământ.  

(Intonează: „OOOOOO”)  Este un adevărat oraș galactic. Vom păstra acum tăcerea. (Tăcere) 

 

Cuvintele „Vă urăm bun-venit în Noul Ierusalim” sunt scrise cu litere de foc, cu lumină roșie. Voi 

număra până la trei și vom descărca aceste cuvinte în monumentul Stonehenge. Unu, doi, trei – 

Acum! Aceste cuvinte sunt descărcate acum în monumentul Stonehenge și intră în noosfera 

planetară. 

 

Acum vizualizați cât de bine puteți acest oraș în toată splendoarea sa, cu grădini, parcuri, aer 

curat, cu o minunată vreme însorită, cu mari profeți spirituali care locuiesc în oraș, vizualizați cum 

se fac clase de spiritualitate, se țin prelegeri și au loc discuții. Toată lumea lucrează sau face ceea 

ce are de făcut. Nu există foamete sau singurătate. Există locuri unde se studiază spiritualitatea, 

centre de învățare și temple pentru studierea Unității Conștiinței și a energiilor galactice înalte. 

Există centre științifice care lucrează la dezvoltarea călătoriilor în spațiul cosmic. Există locuri 

unde poți învăța cum să fii profet și canalizator. Există zone sprituale speciale, unde vin în vizită 

Maeștri Ascensionați cum ar fi Kuthumi, El Morya, Domnul Maitreya. Toți Maeștrii Ascensionați 

sunt bine-veniți și se țin prelegeri fără întrerupere. Toată lumea contribuie la coeficientul de lumină 

spirituală al orașului, pentru că aici există doar pace, iubire și armonie, echilibru și justiție. Sunt 

îngrijiți toți cei care au nevoie de ajutor, și primesc iubire și compasiune. Nu există ură, competiție 

sau gelozie. Acesta este un adevărat Shangri-La, un adevărat oraș de lumină, iar voi, prietenii 

mei, sunteți capabili să trăiți și să participați la acest Oraș de Lumină. Voi, prietenii mei, puteți 

contribui la manifestarea Noului Ierusalim pe Pământ. Și chiar așa va fi. 

 

Reveniți acum din marele cerc de deasupra sanctuarului Stonehenge. Reveniți în cameră, știind 

că ați lucrat astăzi cu noi ca să puneți în mișcare un nou tipar, a nouă manifestare, un Oraș Just 

pe planeta Pământ. Cu marea voastră intenție și cu ajutorul vostru, putem pune în mișcare 

această manifestare în care toată lumea este bine-venită, dar unde doar care au o lumină înaltă 

vor fi atrași. Fie ca acesta să fie primul pas spre ascensiunea planetei. 

 

Știu că iubiți cu toții Pământul și sperați că munca voastră din această viață va contribui la 

ascensiunea planetei. Voi puneți în mișcare aceste forme gând, aceste constelații de gânduri ale 

Orașului Just al Noului Ierusalim. Cuvântul „Nou” înseamnă că există unitate în Noul Ierusalim. 

„Nou” înseamnă că orașul nu trece de partea nimănui. Cuvântul „Nou” înseamnă că inima orașului 

este deschisă către adevărul mai mare al acestui univers și transcende toate separările și 

diviziunile. 
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Aceasta este o activare puternică și o meditație puternică, care aduce acest câmp nou de energie. 

Shangri-La încă mai există în mințile sufletelor înalte, avansate spiritual. Ceea ce crezi, se poate 

manifesta. Este voința divină ca acest nou Oraș Just să se nască pe Mama Pământ, ca să arate 

calea pentru ascensiunea Gaiei. 

 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 

 

 

 

 


