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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 
 
Suntem foarte conștienți de schimbările dramatice rapide de pe această planetă. Este probabil dificil ca 

toată lumea să integreze și să asimileze numeroasele schimbări care se succed atât de rapid. Aceste 

schimbări fac parte din transformarea planetară și includ energiile de reacție la a șasea extincție planetară, 

pe care o experimentați. Aceasta este criza de evoluție a lui Homo sapiens. Pământul încearcă să se 

reechilibreze și vedeți acum reacția la aceste transformări planetare, și deasemenea la transformările 

cosmice. Unul din elementele cele mai importante din biorelativitate este că Pământul are un sistem buclă 

de feedback care oferă posibilitatea auto-reglării. Am mai descris acest proces al autoreglării ca fiind 

abilitatea de a găsi homeostaza sau echilibrul. De exemplu în știința biologiei, homeostaza se întâlnește la 

amoebele monocelulare atunci când amoebele caută echilibrul. 

 

Noi privim Pământul ca o ființă vie spirituală, deși este o planetă materialistă, și vreau să subliniez că 

sistemul de buclă feedback include omenirea. Ați putea privi sistemul de buclă feedback și din perspectiva 

schimbărilor climatice ale Pământului, din perspectiva blocajelor de pe meridiane sau a reacției Pământului 

la asteroizii și cometele care se apropie. Acțiunile omenirii trebuiesc incluse și ele în sistemul buclă de 

feedback al Pământului, și Pământul este foarte conștient de faptul că pe suprafața planetei sunt șapte, 

opt, chiar nouă miliarde de oameni, și atât activitățile de distrugere a habitatului, cât și activitățile de 

construire de locuri sacre sunt trecute prin filtrul sistemului buclă de feedback al Pământului. Cu mulți ani 

în urmă am înființat Biorelativitatea, pentru că știam că biorelativitatea este un proces la care omenirea 

poate participa. Omenirea nu este o „victimă” a reacțiilor de ajustare a Pământului, ea este mai degrabă un 

participant. Pământul observă ce face omenirea și reacționează. 
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Sigur că știm despre zonele inundate din India, Pakistan și Bangladesh, și atenția noastră s-a concentrat 

și asupra zonei din jurul orașului Houston și a Golfului Mexic. Au loc schimbări dramatice ale tiparelor 

meteo, în care anumite zone sunt afectate de o cantitate de umezeală fără precedent. În acest caz, zona 

de care vorbim se află în partea de răsărit a Texasului și pe coasta statelor Louisiana  și Alabama. Cum să 

interpretăm astfel de fenomene climatice și ce lecții pot fi extrase din aceste furtuni îngrozitoare? 

 

În zona Golfului Mexic s-au produs câteva fenomene majore despre care trebuie să ne amintim. Acum mai 

puțin de 10 ani s-a produs o scurgere masivă de petrol dintr-o conductă. Pentru voi este probabil o simplă 

amintire, dar în istoria habitatului și a câmpului de energia a biosferei din Golf, asta a constituit un eveniment 

semnificativ. De asemenea există așa-numita „zonă moartă” din jurul Golfului, care începe acolo unde 

fluviul Mississippi se varsă în Golful Mexic. De ce ar avea importanță acest lucru? Totul este conectat. Nu 

există accidente și mai ales furtuna din Texas (Nota editorului: Uraganul Harvey) nu s-a produs izolat, ci a 

fost o reacție a încercării Pământului de a se curăța și echilibra. Unul din aspectele biorelativității se 

concentrează doar pe această observație că Pământul încearcă să se reechilibreze. 

 

Se poate însă ca încercările Pământului de a se reechilibra să nu fie pe placul omenirii. Ce om rațional ar 

putea dori ca în orașul său să cadă 127 de cm de precipitații pe metru pătrat? Acesta nu este un 

deznodământ dezirabil, dar dacă privești lucrurile din altă perspectivă, în special referitor la „zona moartă”, 

este probabil ca ceea ce se întâmplă cu Pământul să capete sens. E vorba de ceea ce se întâmplă cu 

Pământul și cu oceanele, pentru că oceanele sunt în pericolul de a muri. Golful Mexic este în perico lul de 

a muri și Spiritul Pământului, Gaia, nu vrea așa ceva. 

 

Am să explic mai precis ce înseamnă să existe o zonă moartă în ocean sau în Golf. O zonă moartă este 

acolo unde nu există apă oxigenată. Tot oxigenul din apă a fost consumat și când nu există oxigen, nu mai 

există nici viață. Dar de ce ar exista o lipsă de oxigen în ocean sau în golf? Dacă ne uităm la Fluviul 

Mississippi, vedem că de-a lungul fluviului se desfășoară o activitate intensă de exploatare agricolă în 

ferme. Și știm că fermierii folosesc foarte mulți fertilizatori. Dar nu toți fertilizatorii rămân în sol. O parte din 

fertilizatori sunt spălați din stratul superior al solului și ajung în Fluviul Mississippi. Este vorba de o 

concentrație mare de nitrogen și alte substanțe chimice ciudate și pesticide, utilizate fără restricții în 

agricultura din America și în alte țări. Fluviul Mississippi se umple cu acești fertilizatori și cu substanțe 

chimice, și se varsă totul în Golful Mexic, unde contribuie la crearea zonei moarte din apă. 

 

Golful Mexic este în stare de criză de când a explodat o conductă majoră cu petrol (Nota Autorului: 

Evenimentul Deepwater Horizon, numit și explozia BP, s-a produs în luna aprilie 2010), și de la acel 

accident Golful se zbate să își reechilibreze energia și curgerea meridianelor. Dar din păcate reechilibrarea 

nu a avut mare succes. Deversarea fertilizatorilor și apariția zonelor moarte create de scurgerile de petrol 

a dus la declinul energiei de forță a vieții din Golf. Mass media nu distribuie aceste informații. Dar în prezent 

există o zonă moartă mare la gura Fluviului Mississippi, acolo unde apa cu fertilizatori se varsă în Golf și 

sleiește și omoară toate formele de viață, amoebele etc, din Golf. Zonele moarte formate de-a lungul malului 

în Golf devin din ce în ce mai mari, din cauza descărcării de fertilizatori. Cum va reacționa la asta Pământul? 

 

Amintiți-vă că Pământul este conștient de tot ce se petrece pe suprafața sa, și Golful Mexic a jucat un rol 

important în biosferă. Anumiți curenți oceanici din diferite părți ale Oceanului Atlantic trec prin Golf și 

călătoresc apoi în sus spre Europa și alte destinații. Mai mulți curenți majori trec prin Golf și durează până 

la trei, patru ani să își completeze traseul ciclic în jurul planetei. Din perspectiva noastră, acest uragan face 

parte din reacția Pământului la situația cumplită din Golf și oceane. Pământul depune multă energie și face 

eforturi mari să se reechilibreze. O parte a reechilibrării poate consta din redistribuirea curenților și a 

cursurilor de apă. Dar amintiți-vă, încercările Pământului de a se echilibra nu vizează binele omenirii. 
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Ca rezultat al Uraganului Harvey s-a creat un nou dezastru al mediului înconjurător prin toxicitate și 

redistribuirea toxicității prin intermediul inundațiilor cauzate de ploi. Este posibil să apară o nouă „zonă 

moartă”. Ce trebuie să învățăm când Pământul reacționează așa? Trebuie să învățăm că nimeni nu poate 

trăi în izolare, că există o serie de evenimente și reacții. Pământul și omenirea se mai află încă în Etapa 1 

a dezvoltării planetare, ceea ce înseamnă că Pământul va avea uneori reacții foarte dramatice și primitive 

la dezechilibrele create. 

 

Pământul nu posedă o gamă largă de reacții la astfel de dezechilibre. Unele dezechilibre sunt și mai 

dramatice decât cele descrise. Zonele moarte din Golf sunt destul de dramatice, dar gândiți-vă că toți 

curenții care circulă în jurul planetei au o mare importanță și ciclul lor durează perioade lungi de timp. 

Acesta e unul din motivele pentru care am vorbit atât de serios despre Fukushima, pentru că am văzut 

imaginea pericolului general nu doar pentru Japonia – radiația a intrat în tiparele curenților oceanici care 

circulă în jurul lumii. Aceste tipare oceanice călătoresc în jos spre Australia, de-a lungul costei Californiei, 

de-a lungul coastei statului Mexic, și de-a lungul Americii de Sud. 

 

Noi am făcut vindecări planetare spirituale de biorelativitate ca să filtrăm radiațiile, dar atunci când în ocean 

există zone moarte, devine mai dificil să folosești aceste tehnici. Există zone moarte nu numai în Golf, ci și 

în multe părți ale oceanelor din jurul acestei planete. Atunci când există zone moarte, filtrarea radiațiilor nu 

mai este o opțiune viabilă, pentru că dacă toul e mort nu mai ai ce filtra. În cazul radiațiilor nucleare de la 

Fukushima te puteai concentra pe filtrarea radiațiilor și puteai lucra pe zonele oceanice din jurul Japoniei. 

Dar dacă există zone moarte, totul devine mai dificil. În prezent, existența zonelor moarte este ținută în 

secret. 

 

Mulți din voi v-ați întrebat de ce se sinucid delfinii și balenele din oceane. Unul din motive ar fi existența 

zonelor moarte. Când delfinii și balenele intră în aceste zone moarte, apare un efect de dezorientare extrem 

asupra sistemului lor nervos. Se generează tipare mentale aleatorii care se echilibrează greu. Mă bucur să 

văd că în diferite părți ale planetei s-au format sanctuare, și dorim să susținem Proiectul Rezervațiilor de 

Lumină Planetare (Nota Autorului: este vorba de un proiect special al Grupului de Patruzeci, care înființează 

sanctuare marine în jurul planetei), pentru că aceste sanctuare vor juca în cele din urmă un rol important 

ca să țină în viață oceanele. 

 

Vom trece acum la un alt subiect important – calibrarea personală și planetară. Calibrarea se referă la 

alinierea la energiile din surse înalte. Aceste energii trebuiesc calibrate și modificate în așa fel încât 

energiile mai joase de pe Pământ să poată accepta și procesa energia oferită. Mai simplu spus, putem 

vorbi despre lumina înaltă și energia spirituală înaltă. Putem chiar compara energia spirituală înaltă cu 

electricitatea de voltaj mare. Ca să folosești electricitatea, este nevoie de transformatori care diminuează 

voltajul mare în așa fel încât acesta să poată fi procesat și folosit în mod sigur în casele voastre. Casele 

voastre nu ar putea face față la 5000 de volți de electricitate. Electricitatea trebuie recalibrată și diminuată 

așa încât casele voastre să o poată procesa. 

 

Atunci când vorbim despre lumina spirituală și energia planetară, este vorba de același fenomen. Abilitatea 

voastră personală de a primi lumina și energia este un factor cheie în acest proces. Incapacitatea de a vă 

calibra și de a primi lumina foarte înaltă poate duce la confuzie și dezorientare. În unele cazuri oamenii sunt 

copleșiți și pot chiar să leșine, își pierd cunoștința. De aceea este important să vedem cum funcționează 

abilitatea de a primi energie, și este important ca maeștrii (printre care sunt și arcturienii) să calibreze 

energia care coboară la voi, în așa fel încât să o puteți procesa și folosi. Nu are nici un rost să trimiți o rază 

puternică de lumină la un grup de oameni care nu pot să o proceseze și să o folosească. 
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Una din discuțiile care se poartă în 5D se referă la faptul că Pământul are nevoie de o lumină spirituală 

intensă, de o lumină spirituală superioară. Dar poate fi primită această lumină pe Pământ? Este nevoie să 

se producă o trezire extraordinară și o descărcare de energie colosală, pentru ca să aibă loc o transformare 

de masă pe această planetă. În același timp vedem că cea mai mare parte a omenirii nu are capacitatea 

de a primi lumina înaltă. Sunt între 7 și 8 miliarde de oameni pe această planetă, și semințele stelare 

reprezintă doar o minoritate. Estimăm că acum există pe Pământ între 2 și 3 milioane de semințe stelare. 

Și numărul este în creștere. E doar un procent mic din populație. Desigur contează calitatea acestor oameni 

și abilitatea lor de a procesa lumina. După părerea noastră este mai bine să avem 1600 de semințe stelare 

talentate (40 de grupuri de 40) care rezonează cu energiile înalte. Este mai bine să avem 1600 de lucrători 

de lumină solizi care lucrează împreună ca să descarce energie, decât să avem 5000 de lucrători de lumină 

împrăștiați, care nu se pot focusa pe descărcarea și răspândirea energiei spirituale în jurul planetei. 

 

Există o istorie a acestui concept de calibrare și a modului în care poate fi folosită energia înaltă. Există o 

istorie pe această planetă, a Energiei Mesianice, a Luminii Mesianice. Din punctul nostru de vedere, Lumina 

Mesia este o lumină de vindecare care va aduce pentru omenire un echilibru nou și Noul Pământ. Cel puțin 

de-a lungul istoriei religiilor din Apus, s-au purtat multe discuții despre Lumina Mesianică, și o concluzie 

generală a fost că este necesar devotamentul total al unui grup de oameni „fără păcat”, care să poată primi 

și calibra această Lumină Mesianică. Amintiți-vă că Lumina Mesianică este o lumină de transformare, este 

o lumină care se află dincolo de cauză și efect. Este o lumină care se află deasupra karmei. Este o lumină 

care poate îndepărta instant blocajele karmice. Implicările karmice și dramele pe care le vedeți acum par 

fără sfârșit și fără soluție. 

 

Gândiți-vă o clipă cât de greu ar fi să separi radiațiile din apă, și ce fel de tehnologie ar fi necesară pentru 

asta. Doctorul Emoto (Nota Autorului: doctorul Masaru Emoto, autorul cărții Puterea adevărată a apei) a 

descărcat lumină de la Maeștrii Înălțați și a învățat cum să curățe și să purifice apa. Învățăturile sale au fost 

primite foarte bine, dar tehnicile sale nu au reușit să fie produse și aplicate în masă. Purificarea întregii 

cantități de apă de pe glob ar necesita o descărcare enormă de energie și lumină, care în prezent nu este 

disponibilă. Este necesară o metodă care să poată rezolva criza uriașă din sistemele oceanice și fluviale 

din toate apele planetei. Dar măcar s-a făcut această încercare. 

 

Profeții religioși cred că este necesar să se dezvolte starea de receptivitate, de a fi gata să primești și să 

procesezi Lumina Mesianică. În literatura kabalistică rabinii vorbeau despre 36 de oameni speciali care 

păstrează și mențin la un loc lumina planetei. Acești oameni sunt ascunși. (Nota Autorului: Acești oameni 

sunt numiți „Lamed Vovniks”. Lamed Vov sunt literele ebraice care reprezintă numărul 36. Cuvântul vovniks 

sună ca cuvântul beatniks, cu excepția sunetului „vov”). Aceștia erau niște oameni spirituali înțelepți și 

speciali, care puteau să mențină și să proceseze suficientă lumină încât să mențină planeta. Dar am ajuns 

acum într-o perioadă în care 36 de specialiști nu mai sunt suficienți ca să mențină energia planetară. De 

asta am început să vă vorbim despre 1600 de oameni speciali înzestrați cu puteri, care să înceapă procesul 

de primire și recalibrare a luminii pentadimensionale pe Pământ. 

 

Pământul este o planetă spirituală. Poate vă ia prin surprindere această afirmație, dacă vă uitați la tot răul 

care se manifestă acum pe planetă. Dar pe Pământ au fost dezlănțuite multe forțe distructive. Guvernele 

dezlănțuie și ele forțe distructive. Ne preocupă mai ales efectele crizei politice din Corea de Nord și 

posibilitatea copleșitoare a unei distrugeri nucleare a acestei planete, o amenințare cum nu s-a mai văzut 

în timpurile moderne. 

    

Pe Pământ au mai avut loc distrugeri în masă, în anumite momente din istorie.   În acest moment din istoria 

Pământului, voi experimentați a șasea extincție în masă. Au mai existat alte cinci extincții în masă, din care 

vrem să amintim dispariția în masă a dinozaurilor (în istoria geologică a planetei), extincție care s-a produs 
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atunci când un meteor a lovit peninsula Yucatan, care se află în Mexicul actual. A fost un eveniment cosmic, 

și asta subliniază faptul că Pământul interacționează cu Cosmosul. 

 

Apropo de asta, vreau să arăt că acum o zi s-a raportat prezența unui asteroid lângă Pământ. (Nota 

autorului:  este vorba de asteroidul Florence, unul din cei mai mari asteroizi de lângă Pământ, care a trecut 

în siguranță pe lângă Pământ pe 1 septembrie, la 4,4 milioane de mile depărtare. Această lectură datează 

de pe 2 septembrie). Asteroidul a trecut la 4,4 milioane de mile depărtare de Pământ. Dar asta arată încă 

odată că există mulți factori cosmici care se desfășoară în jurul planetei. Pâmântul nu are nici o strategie 

de lucru cu pericolele aduse de energiile cosmice care se apropie de această planetă. Asta ține de faptul 

că vă aflați în primul stadiu de dezvoltare planetară. În etapa 1 de dezvoltare planetară, voi sunteți simple 

victime ale evenimentelor cosmice. Abia în etapa 2 de dezvoltare planetară începeți să reacționați, să 

controlați și să răspundeți la evenimentele cosmice, ca să asigurați securitatea  planetei. Pământul e încă 

departe de a reacționa la astfel de asteroizi periculoși și nu conștientizează ceea ce se va cunoaște abia 

în a doua etapă de dezvoltare planetară. 

 

Pământul este o planetă spirituală, și unul din lucurile care susțin această afirmație este cantitatea imensă 

de muncă și explorare spirituală care s-a făcut aici. Știu că există multe deosebiri între religii și de multe ori 

este periculos să vorbiți despre vederile religioase. Diferența dintre credințele religioase este adeseori sursa 

războaielor și a conflictelor. Conflictele încep de multe ori de la interpretările diferite ale textelor, se vorbește 

despre cine a fost Mesia și despre dreptul său de a vorbi cu Dumnezeu, și despe cine deține adevărul în 

final. Dar haideți să dăm la o parte toate astea un moment, și să spunem că proliferarea atâtor religii pe 

planetă este o dovadă a faptului că pe Pământ există lumină spirituală și libertate. Multe din aceste religii 

au adus perspective unice creatoare și revelatoare. Pământul este o zonă liberă și unul din motivele pentru 

care Maeștrii Ascensionați și alte ființe evoluate din dimensiunile superioare se interesează de Pământ este 

perspectiva unică și libertatea care se găsesc aici. Viața pe Pământ oferă oportunități unice de trezire 

spirituală, care nu mai pot fi găsite în altă parte. Poate vi se pare suprinzător, mai ales după ce v-am arătat 

că în această galaxie există multe alte planete care au ajuns la un grad înalt de dezvoltare spirituală și 

înțelepciune tehnologică. Dar Bijuteria Albastră are ceva unic, și este o experiență unică să te afli aici. 

 

Să ne uităm la câteva din diversele mesaje profetice revelatoare aduse de maeștrii spirituali de pe Pământ. 

Unele din ele descriu Arborele Vieții, reîncarnarea, pe Mesia, Marele Tao, sau ființele din dimensiunile 

superioare care vizitează dimensiunea a treia. Sunt doar câteva exemple. Revelațiile mistice primite pe 

această planetă de-a lungul istoriei recente, sunt uluitoare. Într-o perioadă scurtă din istoria lui Homo 

Sapiens, în ultimii 3-4 mii de ani, pe Pământ s-au produs revelații mistice extraordinare. Și se mai produc 

în continuare, chiar acum când vorbim. Oamenii din viitor vor privi înapoi la această perioadă și vor spune 

că Pământul a trecut prin această perioadă îngrozitoare în care a existat un potențial de auto-distrugere. 

Generațiile viitoare vor spune că în această perioadă Pământul a ajuns pe punctul de a se auto-distruge, 

și aproape că s-a distrus biosfera. Dar vor privi înapoi la ultimii 3 mii de ani și la perioada în care vă aflați 

acum în secolul XXI, și vor vedea că s-au făcut și mari profeții. 

 

Să revenim acum la procesul de calibrare spirituală. Este necesar să fie adusă pe Pământ o lumină 

spirituală mai intensă, o lumină de frecvență înaltă. Dar încă nu există un fundament destul de solid, o 

fundație care să poată să primească și să proceseze această energie pe Pământ. Am folosit de multe ori 

termenul de „rezonanță spirituală”. Trebuie să existe o frecvență spirituală de rezonanță în care ambele 

părți, cea de frecvență înaltă și cea de frecvență mai joasă, să se simtă confortabil ca să se întâlnească și 

să lucreze împreună. 
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Unul din conflictele principale care mai sunt de rezolvat în grupurile spirituale de pe Pământ este teama de 

pierderea individualității. În multe cazuri au apărut tulburări în grupurile spirituale de pe Pământ tocmai din 

cauza sentimentului de amenințare și pericol. De exemplu mai ales în Europa, oamenii cu orientare 

spirituală ezită să intre într-un grup spiritual mai ales din cauza folosirii greșite a energiei de grup în politica 

grupurilor din anii 1930, 1940. Folosirea greșită a energiei de grup s-a mai produs și în Evul Mediu, în 

perioada romană, în Grecia antică etc. Pe această planetă există o istorie care încurajează teama de a 

lucra împreună ca grup, tema de a-ți încredința lumina, energia și susținerea unui grup. Unul din factorii 

hotărâtori este teama de pierderea identității, care ar putea fi acaparată de liderul grupului, care și-ar putea 

folosi puterea într-un mod greșit. Oamenii ezită și în fața unirii globale. Experiența religioasă individuală și 

experiența istorică s-ar putea pierde prin unirea cu grupul. 

 

Eu compar aceasta cu unirea cu marea și cu Oceanul Cosmic. Imaginați-vă că aveți o picătură de apă. 

Picătura simbolizează un om. Când picătura devine parte din ocean, individul își pierde identitatea pentru 

că se unește cu marele ocean. Picătura de apă simte prezența și energia copleșitoare a oceanului și simte 

o mare bucurie și iluminare. Pentru picătura de apă, unirea cu oceanul nu reprezintă o pierdere, ci mai 

degrabă un câștig. Dar din perspectiva mincii mici (egotice), picătura de apă și-a pierdut individualitatea 

pentru că s-a unit cu oceanul. Renunțarea la individualitate prin unire reprezintă una din temerile intrării în 

Conștiința Unității. Unul din marile blocaje care împiedică accesul la Conștiința Unității este teama de 

pierderea individualității. Dar există o soluție, și o parte din soluție are de a face cu ceea ce eu numesc 

Suprasinele („Overself” în engleză), sau Suprasufletul („Oversoul” în engleză). 

 

Există multe nivele diferite ale Sinelui. Nivelele Sinelui includ Sinele multidimensional. Voi sunteți ființe 

multidimensionale care există la nivele multiple. Nivelul cel mai evident al experienței mutidimensionale se 

manifestă în timpul visării, când experimentăm o viață multidimensională activă și evoluată. Cred că fiecare 

din voi va fi de acord că experiențele din vise sunt în altă dimensiune. Dar este mai greu de conceput că la 

fel de bine ai putea avea o viață pe o navă spațială, în stele. Unii din voi ați accesat informația că sunteți 

comandanți pe o navă spațială, sau că trăiți pe altă planetă. O parte din motivul pentru care acceptarea 

Sinelui multidimensional este dificil de conceput, este faptul că voi vedeți lucrurile prin prisma conceptului 

de timp liniar de pe Pământ. De aceea este greu pentru mintea voastră să proceseze experiențele 

multidimensionale. Probabil veți accepta, din perspectiva timpului liniar, că în timpul nopții trăiți parțial într-

un timp al visului. În timpul zilei voi știți că trăiți în timpul de pe Pământ, e ceva acceptabil pentru mintea 

voastră. Dar când vorbim despre Sinele multidimensional vorbim și despre Sinele viitor, Sinele trecut, și 

toate Sinele din spațiul interdimensional. Acest nivel al experienței mutidimensionale poate genera 

confuzie, cel puțin din perspectiva timpului liniar de pe Pământ. 

 

Există diferite nivele ale Sinelui, din care amintim Sinele Inferior, Sinele Mijlociu și Sinele Superior. Sinele 

Superior este capabil să înțeleagă conceptele multidimensionale, să lucreze cu ele și să se conecteze cu 

energia Suprasufletului (Oversoul) sau a Suprasinelui (Overself). Suprasufletul (Oversoul) știe cum să se 

conecteze la Oceanul Cosmic. Voi folosi din nou comparația cu picătura de apă. Picătura de apă știe cum 

să existe ca picătură, cunoaște bucuria de a fi o picătură. Picătura de apă a experimentat cum este să stea 

pe o plantă, să călătorească în jurul lumii ca picătură, să cadă din cer, etc. Dar picătura are și abilitatea 

conectării mai înalte la ocean. Vom numi acest aspect al picăturii de apă (va suna comic) – „Suprapicătura”. 

Suprapicătura este partea superioară a picăturii, care știe că face parte din Oceanul Cosmic mai mare. 

 

La fel stau lucrurile și cu voi. Voi aveți acest Suprasine (Overself), situat mult deasupra părții lumești 

materialiste din voi. Suprasinele are capacitatea conștiinței extinse. Pe această planetă au existat momente 

de revelație mistică, care au venit prin extinderea conștiinței. Înțelepții mistici s-au conectat la Suprasufletul 

lor (Oversoul), la Sinele Cosmic. Suprasufletul vostru (Oversoul) este capabil să experimenteze Energia 
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Cosmică și Unitatea Conștiinței. De asemenea el mai poate fi descris cu numele de Conștiința Unității 

Cosmice. Este ceva aproape imposibil de descris. 

  

Să revenim acum la conceptul de calibrare spirituală, care se referă la abilitatea de a descărca energia într-

un mod care să poată fi receptat. Unul din aspectele cheie ale calibrării spirituale a energiei pentru omenire 

este să lucrăm cu sistemele de credință ale omenirii. În vremurile străvechi ființele evoluate din dimensiunile 

înalte vizitau omenirea destul de des. Găsim evenimente de acest fel înregistrate în textele biblice. Una din 

cele mai cunoscute întâlniri de acest fel din Biblie este cea a lui Ezekiel, dar există multe referiri la astfel 

de întâlniri cu ființele din dimensiunile superioare și în lumea aztecă. Aztecii au interacționat cu 

Quetzalcoatl, o ființă evoluată din sferele superioare care a jucat rolul de ghid spiritual pentru o mare parte 

a populației aztece.  

 

Deși au existat interacțiuni cu ființele din stele, oamenii din vremurile străvechi aveau concepte limitate în 

ceea ce privește alte planete, alte dimensiuni, galaxii sau sisteme stelare. Ei nu aveau un sistem de credințe 

sau o cunoaștere științifică cu care să poată procesa un univers mai larg. Când vorbeau despre întâlnirea 

cu extratereștrii din dimensiunile superioare, oamenii din vremurile străvechi foloseau expresia „întâlnirea 

cu zeii”. În sistemul lor de credințe, ființele din alte dimensiuni erau zei. Cum ar fi putut să îi privească altfel? 

Nu puteau să spună că vizitatorii veneau de pe altă planetă, de exemplu de pe Arcturus. 

 

Sistemul de credințe al omenirii a fost în prezent recalibrat, și în societatea voastră actuală există o 

înțelegere a altor dimensiuni și a altor părți din galaxie. Voi puteți să confirmați vizitele extratereștrilor, puteți 

să înțelegeți ce înseamnă un „prim contact”. Voi puteți înțelege că ființele de evoluție înaltă vin din alte 

dimensiuni. Aveți acum un sistem de credințe cu care puteți pocesa lucrurile și puteți interacționa cu ființele 

extradimensionale într-un mod rezonabil. Cu toate acestea pe planeta voastră există și oameni care nu pot 

să accepte ființele din dimensiunile superioare. Există oameni care nu s-au recalibrat în așa fel încât să 

poată utiliza acest fel de interacțiune. Pentru mințile închise ar fi ceva de neimaginat ca Isus/Sananda să 

mai fi fost și pe alte planete. Pentru noi este ceva de neimaginat să crezi că Pământul este singura planetă 

pe care există viață în această galaxie. Pământul nu este centrul galaxiei sau centrul universului. Este 

adevărat că Pământul este special. Este adevărat că Pământul are energii unice. Există maeștri și învățători 

din sferele înalte, care lucrează acum cu omenirea. 

 

În esență, putem să vorbim despre Lumina Cristică, putem spune că Isus/Sananda este purtătorul Luminii 

Cristice. Una din învățăturile Domnului Maitreya este că există o ierarhie a ființelor evoluate din dimensiunile 

superioare, care lucrează în jurul galaxiei. Unele din aceste ființe înalte lucrează de exemplu în Consiliul 

Galactic. Ajungem iar la importanța sistemelor de credințe. Semințele stelare de pe această planetă pot să 

accepte primul contact și au abilitatea de a interacționa cu ființele de evoluție înaltă. Conștiința Galactică 

se va deschide pentru omenire. Omenirea se va deschide către Suprasuflet (Oversoul). În ultimii 2000-

3000 de ani, pe Pământ au fost aduse învățături minunate. A venit timpul ca energile acestor învățături 

mistice să se unească și să se deschidă către revelațiile Spiritualității Galactice. Când te deschizi către 

Spiritualitatea Galactică, te deschizi către Tehnologia Galactică. Te deschizi către mintea mai mare, către 

conștiința extinsă. Știm cu toții că pe planeta voastră este o mare nevoie de expansiunea conștiinței. 

 

Eu, Juliano, vă trimit iubirea și binecuvântarea mea. Trimit și o binecuvântare specială celor care suferă 

acum din cauza transformărilor dramatice ale Pământului din Texas, Mumbai, Pakistan și Bangladesh. Fie 

ca Lumina Omega să strălucească în conștiința tuturor. Voi sunteți semințe stelare și ați venit aici ca să 

susțineți această lumină înaltă și să o calibrați. (Intonează OOOOOOHHHHHH.) Primiți acum lumina, la 

limita de sus a capacității voastre de calibrare. Primiți lumina înaltă de care aveți nevoie și pe care o puteți 

asimila. Vom păstra acum tăcerea și vom intra în meditație. 
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Amintiți-vă că în timpul calibrării primiți lumina de care aveți nevoie, primiți și procesați lecțiile voastre cât 
mai bine puteți. Voi primiți numai lecțiile pe care în ultimă instanță le puteți procesa. Este adevărat că uneori 
este foarte greu, dar când lucrați ca să calibrați energia, amintiți-vă că aveți resurse interioare cu care puteți 
depăși cu succes conflictele și provocările, chiar și în vremurile de criză planetară. Ne referim din nou atât 
la calibrarea personală, cât și la cea planetară. Voi aveți misiunea de a ridica energia spirituală a planetei, 
dar și sarcina de a vă înălța energiile spirituale personale. 
  
Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 
 
 
 


