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

Sa privim la schimbarea evolutiei si transmutarea care trebuie sa apara pentru ca 

planeta sa treaca mai departe si sa repare actuala criza planetara. Studiile noastre 

asupra evolutiei includ observatii de pe alte sisteme planetare in afara de Pamant. 

Bineinteles ca am studiat de asemenea si Pamantul de multe secole si avem o cantitate 

sufiecienta de date despre cum apare o schimbare/transmutare pe o planeta. Concluzia 

noastra este direct la obiect si simpla: Schimbarea evolutiei apare in timpul unei crize. 

Speciile, ca oamenii se chimba numai in mijlocul unei crize. Toata lumea este de acord 

ca aceasta planeta este intr-o criza. Vreau sa discut despre ideile evolutionare ce sunt 

necesare pentru o schimbare si de asemenea despre schimbarile evolutionare ce 

urmeaza din perspectiva codurilor. Voi incepe discutia prin examinarea unuia dintre 

subiectele voastre favorite, care este Codurile Ascensiunii. 

 Codurile Ascensiunii sunt continute si activate prin anumite cuvinte si sunete 

sacre. Cu meditatia potrivita si concentrare si repetitie, aceste tonuri codate speciale pot 

activa zone din creier ce influenteaza constiinta superioara. In special, ma refer la 

Punctul de Asamblare sau la cel care in stiinta de bio-neurologie este numit Sistemul de 

Activare Reticular. Exista o supapa in functia biochimica a corpului ce poate fi deschisa 

cand anumite coduri sunt spuse sau se mediteaza asupra acestora. Ma refer la 

sunetele si tonurile sacre ce pot deschide aceasta supapa si care sunt Codurile 

Ascensiunii. 
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 Noi am facut referire si am folosit tonurile ebraice secrete “Kadosh, kadosh, 

kadosh Adonai Tsevaoth” ca exemplu a unei propozitii sau mantra ce contine tonurile 

specializate necesare pentru deblocarea Codurilor Ascensiunii. Cand aceste tonuri sunt 

repetate cu intentia si intonatia potrivita, atunci zone din creier se activeaza/deschid. In 

concluzie, Codurile Ascensiunii deschid supapa Sistemului de Activare Reticular, care 

permite dezvoltarea si cresterea potrivita a unei constiinte superioare si astfel sa puteti 

ascensiona. Repetarea si meditatia asupra acestor coduri, joaca un rol important in 

pregatirea voastra pentru Ascensiune. 

 De asemenea vreau sa mentionez ca exista si coduri pentru evolutia umanitatii. 

Exista coduri ale evolutiei pentru umanitate si pentru speciile obisnuite. Cand fac 

referire la Codurile Ascensiunii, ma refer la codurile specifice ce sunt pentru 

transformarea voastra personala. O parte a misiunii voastre pentru care ati venit pe 

Pamant in aceste timpuri este aceea de a participa si ajuta la activarea codurilor 

evolutiei pentru umanitate. 

 In discutia despre schimbarea evoutiei si a codurilor asi vrea sa fac referire la un 

concept Kabbalistic ce se  numeste “Adam-ul Primordial”. Adam-ul Primordial(Adam 

Kadmon in Ebraica) reprezinta starea perfecta si optima de dezvoltare a umanitatii. 

Cineva poate spune ca acesta este cel mai inalt potential. Aceasta inseamna ca in acel 

prototip sunt continute toate posibilitatile de evolutie superioare si dezvoltare. Voi 

contineti codurile de baza si structura genetica de la Adam-ul Primordial. Aceasta 

inseamna ca voi trebuie doar sa va aflati sub influenta potrivita,  si a limbajului de coduri 

potrivit sau energia potrivita pentru a activa ambele lucruri, evolutia personala din 

Adam-ul Primordial si de asemenea pentru specie. Adam-ul Primordial, la care se face 

referire in Kabbala ca si “Adam Kadmon”, este numit prototipul sau modelul pentru omul 

perfect. 

 Ce trebuie pentru a activa aceasta si ce este necesar pentru a activa schimbarea 

catre urmatorul stagiu? Cu siguranta, noi dorim ca schimbarea evolutionara sa apara 

cat mai repede posibil. Aceasta inseamna ca oricare informatii sau tehnici ce va putem 

oferi sunt foarte apreciate si pot fi imediat implementate. Aceasta este palpitant, ca voi 

ca seminte stelare sa aveti abilitatea sa participati in schimbarea evolutiei pentru 

umanitate. 

 Voi vorbi despre cateva observatii si idei ce sunt importante in munca de 

schimbare evolutionara. Mai intai vreau sa subliniez ca schimbarea evolutioara poate 

apare rapid. Voi poate credeti ca schimbarea evolutionara se intampla incet, de-a lungul 

catorva milenii sau poate dupa mai multe cicluri de nastere-moarte si vieti. Schimbarea 

evolutiei la care facem noi referire acum este considerata constiinta superioara. Nu este 

o schimbare evolutionara in care voi veti avea ceva in plus sau in care o sa va creasca 

mai multe degete; mai degraba este o schimbare evolutionara de constiinta superioara. 
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In al doilea rand aceasta schimbare evolutionara poate fi controlata de umanitate, 

deoarece schimbarea evolutionara este deja programata in sistemul vostru si este deja 

programata in codurile voastre genetice; acestea sunt, codurile pentru constiinta 

superioara si a urmatorului pas in evolutie. 

 Umanitatea este responsabila pentru a 6-a exctinctie in masa. Este pentru prima 

data in istoria acestei planete cand o singura specie si-a asumat responsabilitatea vietii 

si a mortii, fiecarei plante si animal de pe planeta. Existenta fiecarui organism viu de pe 

aceasta planeta depinde de ceea ce va face umanitatea. Dar de asemenea mai este o 

a doua chestiune, care spune ca umanitatea se afla in pozitia unica de a putea controla 

sau directiona propria sa evolutie. Niciodata pana acum in istoria acestei planete, o 

singura specie nu s-a aflat in aceasta pozitie duala, de a fi capabila de a controla si 

directiona propria sa evolutie. Dintr-un punct de vedere negativ, putem spune ca 

niciodata pana acum vreo specie nu a devenit atat de puternica incat toate formele de 

viata sa depinda de ea. Iar in acelasi timp, putem spune ca niciodata pana acum in 

istoria planetei nu a existat ca o singura specie sa fie in pozitia in care sa poata sa-si 

controleze evolutia. Parte a misiunii de samanta stelara este munca impreuna pentru 

trezirea si implementarea acestui control al evolutiei pozitiv. 

 Sa ne oprim pentru un moment pentru a ne alinia la o vibratie superioara si sa 

ascultam tonurile ascensiunii personale. (Canta: “Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai 

Tzevaoth.”) Lasati codurile ascensiunii personale sa se deschida si de asemenea 

permiteti sa va deschideti pentru codurile ascensiunii speciei umane si pentru 

schimbarea evolutionara a speciei umane ce este parte a codurilor Adam-lui Primordial 

din fiecare dintre voi. Vom intra intr-o scurta meditatie in timp ce va activati ambele 

coduri din interiorul vostru. (Liniste.) 

 Normal ca este mult mai complex de activat codurile pentru o specie. Cu 

siguranta este complicat de activat un cod si pentru propria transformare individuala, iar 

aceasta munca in sine este deja o mare realizare si echivalent cu motivul pentru care 

ati decis sa veniti acum pe aceasta planeta. Lucrand cu aceste coduri pentru o intreaga 

specie este foarte tehnic si sofisticat. Noi, Arcturienii studiem acest proces in de-

aproape, deoarece consideram ca este de o importanta vitala pentru umanitate. Este 

vital de important pentru noi sa invatam si sa intelegem cum o specie isi poate 

controla/directiona propria sa evolutie. Parte a misiunii noastre este sa invatam  aceasta 

si sa ajutam la acest proces pe planete, deoarece parte a misiunii noastre este sa 

asistam si consultam/ajutam, cand este cazul, cu diferite specii din galaxie ce se afla in 

situatii similare cum se afla Pamantul acum. Este adevarat ca exista si alte sisteme 

planetare in aceasta galaxie ce trec prin aceleasi probleme sau au trecut. Dar de 

asemenea este adevarat ca unele civilizatii din alte parti ale galaxiei nu au rezolvat cu 

succes aceste probleme. Ei nu au avut succes in rezolvarea crizei lor planetare. 
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Civilizatiile lor fie au fost distruse sau chiar in cateva cazuri planete intregi au fost 

distruse. 

 Retineti, caracteristica acestei crize este aceea ca daca problema nu este 

rezolvata, atunci poate avea loc pe aceasta planeta sfarsitul vietii pe care o stiti. Atunci, 

normal ca am dori sa studiem si sa observam ce functioneaza si ce nu functioneaza 

pentru evolutie in cazul unei specii ca umanitatea. Exista si alte forme umane prin 

aceasta galaxie. Este foarte cunoscut faptul ca Pleiadienii sunt in forma umana. Dar 

sunt si altele ce au forma umana si noi, Arcturienii avem de asemenea o forma umana 

modificata. Evolutia noastra ne-a dus intr-un punct in care ne-a permis sa ne dezvoltam 

un sistem digestiv diferit de al vostru. Aceasta inseamna ca noi nu avem nevoie de 

carne sau alta hrana grea cu care voi va hraniti acum, iar aceasta inseamna ca multe 

dintre energiile noastre nu se consuma in procesarea si digerarea hranei. Iar aceasta 

chiar ne pune la dispozitie o gramada din energia noastra pentru a o utiliza in lucruri 

spirituale. 

 Uitati cateva observatii despre ce pare sa functioneze pentru ca o specie sa 

evolueze cu succes intr-o asemenea criza. Evolutia este accelerata de numarul de 

oameni corecti/adecvati/drepti de pe o planeta, iar aceasta idee de oameni 

corecti/virtuosi este inclusa inclusiv in anumite texte biblice si in discursuri mistice. 

Exista in Kabbalah principiul Vovniks sau cei 36 de drepti. Acesti 36 de oameni drepti 

se pot schimba de-a lungul secolelor. Lumea reuseste sa ramana centrata si in armonie 

datorita existentei acestor 36 de oameni drepti. 

 De cati oameni drepti ar fi necesar pentru a face o schimbare evolutionara 

acum? Cei 36 de drepti doar mentin energia necesara pentru ca civilizatia sa mearga 

inainte.De obicei ei nu mentin sau muta energia in directia evolutiei superioare, chiar 

daca ei reprezinta specia evolutiei superioare. Dar ce sunt 36 de oameni in comparatie 

cu 8 miliarde? Raspunsul meu este urmatorul, uitati-va la efectul asupra lumii a unei 

persoane spirituala puternica, ca si Budha, Moise sau Sananda/Iisus. O singura 

persoana chiar are o putere deosebita de a schimba starea evolutiva a unei specii. Asi 

spune ca acestea sunt 3 exemple bune de lideri spirituali puternici, ce au incercat sa 

schimbe evolutia umanitatii. 

 Cealalta idee si numar pentru accelerarea schimbarii evolutionare pot fi 1600 de 

seminte stelare despre care am vorbit de-a lungul anilor. Acest concept este acela ca 

este nevoie de 1600 de oameni ce pot lucra intensiv si concentra pe schimbul 

evolutionar si pe deschiderea procesului de evolutie. Cateodata se refera ca si 

“transfigurare”, sau abilitatea de a intra intr-o stare superioara de dezvoltare pentru a 

realiza schimbarea evolutiei. Putem folosi aceasta ca model, pentru ca altii sa-l urmeze. 

Transfigurarea(schimbarea la fata sau transformare) a fost o tehnica ce a fost mai intai 

dezvoltata si utilizata de Sananda/Iisus, ce a aparut ucenicilor sai in corpul sau de 
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Lumina pe un munte. Ucenicii sai au fost imediat coplesiti de puterea luminii ce el o 

emana cand a practicat transformarea. Transformarea lui a fost un exemplu despre cum 

sa va mutati in stari superioare si de asemenea un exemplu pentru ce poate realiza o 

persoana cu puteri ale gandului superioare. 

 1600 de oameni ce sunt seminte stelare si care sunt dedicate schimbarii 

evolutiei, poate avea un efect puternic. Pentru a schimba evolutia unei specii este 

necesar o putere gand intensa. Noi v-am ajutat descarcand cele 12 cristale eterice si de 

asemenea prin lucrul in particular cu Oglinda Iskalia(o oglinda eterica de deasupra 

Polului Nord ce este aliniata cu/la Soarele Central). 

 Vreau sa va conduc intr-o meditatie speciala ce apare ca o mare promisiune de 

schimbare si de descarcare, necesara mutarii intregii specii catre noul stagiu al 

dezvoltarii. Ma refer la noul stadiu de dezvoltare ca Omul Omega si cateodata ma refer 

la Homo Omega, ca sa fie facuta distinctia de Homo sapiens. Homo Omega poate fi 

reprezentat de catre unele fiinte superioare, ca si Budha, Moise sau Sananda/Iisus. 

Homo Omega are abilitatea de a experimenta unitatea si constiinta cu Dimensiunea a5-

a. 

 Eu cred ca cel mai puternic mod de a aduce energia si schimbarile necesare 

pentru evolutia umanitatii se afla in abilitatea de conectare cu Lumina Soarelui Central 

si Energia Soarelui Central. Soarele Central este centrul a toata viata noua, continuarea 

vietii si a noii constiinte. Lumina Soarelui Central are abilitatea de a transforma o 

specie. Cineva trebuie sa stie cum sa mediteze cu Lumina Soarelui Central si acela 

trebuie sa fie capabil sa se concentreze pe o tehnica sau metoda speciala pentru a 

schimba specia. Este adevarat ca Soarele Central este departe de Pamant. Sunt 

estimari ca distanta dintre Pamant si Soarele Central este de 26000 de ani lumina, o 

distanta enorma care intradevar nimeni nu ar putea-o parcurge chiar si in mai multe vieti 

, darmite intr-o singura viata. 

 Va rog retineti ca Energia Soarelui Cenral este cinci Dimensionala. Lumina 

Soarelui Central nu este Gaura Neagra ce se afla in centrul universului; ci este un 

vortex de lumina puternica interdimensional, de dimensiune superioara. Sananda/Iisus 

vine din Soarele Central; Moise a venit din Soarele Central; Budha a venit din Soarele 

Central si toti marii treziti spirituali au provenit din Soarele Central. 

 Sistemul Solar acesta a realizat o aliniere speciala cu Soarele Central pe 21-22 

decembrie 2012. Au existat diferite interpretari legat de ce reprezinta acea aliniere. 

Unele dintre interpretari au fost prezise ca si evenimente “de Sfarsit”. Pe de alta parte, 

daca priviti la ce se intampla acum pe Pamant, eu spun ca suntem inca in umbra 

aliniamentului din 2012 si de aceea a existat ceva adevar in profetiile despre 2012 ce se 

axau pe schimbarile dramatice ce vin pe Pamant. 
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 Profetiile despre 2012 nu au vorbit despre latura pozitiva a alinierii si pe care am 

sa ma concentrez eu in continuare. Exista o frecventa de lumina ce transcende tot 

cuantinumul spatiu-timp ce vine pe Pamant. Am spus si descris Oglinda Iskalia ca si o 

unealta speciala de primire si directionare a luminii de la Soarele Central, iar Oglinda 

Iskalia se poate focusa pe el. Oglinda Iskalia este folosita intr-un mod similar cu un 

telescop radio sau ca un receptor de satelit, ce aduna lumina dintr-un loc indepartat si il 

concentreaza intr-o anume imagine sau intr-o pozitie centrala. Aceasta inseamna ca 

lumina de la o sursa indepartata poate fi ultilizata interpretata si transfigurata. Noi dorim 

sa folosim acea frecventa speciala de lumina indepartata pentru accelerarea constiintei 

si a schimbarii de evoltie pentru umanitate. 

 In timp ce descriu aceasta, asi vrea sa fac o referire speciala la un alt, al 2-lea 

eveniment de schimbare ce urmeaza pe Pamant. Va amintiti ca am profetit despre 2 

evenimente majore in 2020? Primul eveniment este criza virusului Covid-19 si multi 

dintre voi m-ati intrebat care este urmatorul eveniment de criza? Bineinteles ca am 

discutat de mai multe posibilitati, toate fiind ca posibilitati majore si tragice. Am discutat 

de lucruri ca si schimbari majore ale Pamantului ce apar din razboaie sau chiar din 

eruptii vulcanice sau cutremure de pamant ce ar cauza si ele tragedii. Ceea ce nu am 

reusit sa va spun inainte dar vreau sa va spun acum, este ca exista de asemenea o 

posibilitate ca al 2-lea eveniment sa fie o puternica trezire, o puternica transformare si o 

puternica inaltare. 

 Este necesar sa protejati campul de energie al diferitelor zone de dezastre 

potentiale, de exemplu, nu va mai fi inca o criza ca Fukushima sau un alt Cernobil. Dar 

hai sa ne concentram azi pe ceea ce de asemenea consider o foarte mare posibilitate, 

aceea ca al 2-lea eveniment poate fi o puternica trezire, o interventie puternica pozitiva 

pentru evolutia speciei umane. Meditia asupra accelerarii evolutiei umane intr-o directie 

pozitiva poate fi cea mai pozitiva lucrare pe care semintele stelare o pot face pentru a 

aduce schimbarea planetara necesara. Cand am revazut aceste puncte de studiu al 

evolutiei pe alte planete, cu colegii mei, incluzand pe Tomar, Helio-Ah si Lord Arcturus, 

ei mi-au atras atentia la ceva si m-au rugat sa va impartasesc acest lucru. Iar aceasta 

este, ca o schimbare evolutionara pozitiva sau modificare poate apare din Primul 

Contact. Ei mi-au subliniat si rugat sa va spun ca al 2-lea mare eveniment major in 2020 

poate fi evenimentul de Prim Contact. 

 Sa vorbim despre Primul Contact si despre ceea ce inseamna acesta.Au mai 

existat si alte “prime” contacte. Dau exemplul lui Moise care a demonstrat ca poate 

exista un “prim” contact cu puteri din dimensiunile superioare, mai ales cand mergem 

pe Mt. Sinai si continuam contactele sale din timpul calatoriei sale de 40 de ani prin 

desert. 40 este un numar magic si puternic. Membrii GOF ne-au intrebat de ce folosim 

cuvantul patruzeci si vreau sa reamintesc tuturor ca numarul “patruzeci” este un numar 

mistic si transformational. Este numarul complet si reprezinta un proces in care o 
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transformare majora apare. Acest numar a fost folosit de asemenea de Iisus atunci 

cand a fost in desert pentru 40 de zile. 

 Exista si alte exemple ale puterii magice a lui 40. Cand vorbim despre GOF, noi 

vorbim despre semintele stelare Arcturiene care recunosc si sunt dispuse sa 

experimenteze procesul de transformare catre dimensiunea a5-a. In cazul lui Moise, el 

a incercat sa transmute si ridice procesul de evolutie al unui intreg grup, care dupa 

unele estimari era de 500000 pana la 2 mil. de oameni. Iisus a incercat sa schimbe 

procesul de evolutie pentru intreaga planeta. In timpul in care a trait, in lumea Romana, 

existau 50 de mil. de oameni ce traiau in imperiu. Iata un exemplu de persoana ce a 

incercat sa schimbe ciclul evolutionar si procesul pentru 500 de mil. de oameni. 

 Acum, noi ne aflam in postuta de a incerca sa schimbam ciclul evolutiei pentru 8 

miliarde sau mai mult de oameni. Primul Contact trebuie privit din perspectiva de a 

schimba constiinta unei intregi planete. Da au mai avut loc si alte contacte. Stim de la 

autorul si cercetatorul Erich von Danichen ca au existat si alte prim contacte cu grupuri 

de indigeni ca Maiasii si Sumerienii. Primul Contact ar trebui evaluat in termeni de cum 

un contact cu fiinte din dimensiuni superioare va accelera evolutia umanitatii. Noi nu 

privim la doar orice contact extraterestru cu o specie. De exemplu, au existat contacte 

recente cu Cenusii(The Grays) si acea specie nu a facut nimic pentru accelerarea 

evolutiei Pamantului. Ei erau centrati mai mult pe interese proprii si din anumite privinte 

chiar au daunat procesului de evolutie al umanitatii. 

 Codurile genetice pozitive sunt una dintre puterile/tariile umanitatii.Exista coduri 

genetice pure in aceasta galaxie, iar unul dintre cele mai bune locuri pentru aceste 

coduri genetice pure se afla pe Pamant. De ce sunt atat de multe fiinte ce viziteaza 

Pamantul? De ce sunt atat de multi Cenusii sau alte fiinte joase, ca si Reptilienii ce vin 

pe Pamant si incearca sa intervina? Raspunsul este, deoarece pretioasa marfa ce o 

doresc este structura voastra genetica. Ei nu au venit aici datorita mineritului de aur sau 

a altor resurse naturale, ci cadoul adevarat, adevarata valoare pentru care au venit 

fiintele joase este sa recolteze sau manipuleze si imprumute structurile genetice ale 

fiintelor Pamantene. Aceasta este uimitor, deoarece inseamna ca in ciuda tuturor 

interferentelor si intunericului aparut pe Pamant, codul genetic uman este inca unul 

dintre cele mai pure coduri din galaxie. 

 Atunci urmatorul pas in munca noastra este de a activa aceste coduri 

evolutionare printr-o meditatie speciala si asi dori sa conduc aceasta meditatie chiar 

acum. Vom folosi Oglinda Iskalia si lumina de la Soarele Central ca sa o descarcam 

intr-un cod de activare pentru accelerarea evolutiei speciei umane catre Homo Omega. 

Asadar faceti 3 respiratii adanci. Lasati corpul sa se relaxeze. In acelasi timp 

stiti/constientizati ca chakra voastra coroana se deschide extrem de mult si aveti puteri 
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superioare, in timp ce Sistemul de Activare Reticular si Punctul vostru de Asamblare se 

deschide/activeaza, acum. 

 Permiteti Corpului vostru Spiritual sa se se ridice/iasa prin chakra coroana 

deasupra camerei, acolo unde va intalniti cu mine si cu ceilalti trei maestrii ce sunt azi 

cu mine aici: Helio-Ah, Tomar si Lord Arcturus. Alegeti pe unul dintre noi si impreuna  

intrati in coridorul de lumina ce va este trimis voua acum si calatoriti cu viteza gandului 

la Oglinda Iskalia ce se afla deasupra Polului Nord. (Tonuri: Ta,ta,ta...”) 

 Ne aflam cu totii asezati in jurul Polului Nord intr-un cerc in jurul Oglinzii Iskalia. 

Oglinda Iskalia este o frumoasa forma ovala si are cel putin o mila in diametru si este 

calibrata intr-o perfecta aliniere cu Soarele Central. Calibrati-va acum campul de 

energie magnetic si formele gand cu Oglinda Iskalia. Aceasta inseamna ca faceti parte 

din Oglinda Iskalia si ca interactionati cu receptivitatea Oglinzii Iskalia. Aceasta este una 

dintre deosebitele caracteristici ale acestei oglinzi, aceea ca voi puteti sa va uniti cu ea. 

Nu este ca un telescop normal unde trebuie sa reglati imagini si sa le treceti mai 

departe la un calculator. Voi sunteti calculatorul, voi sunteti receptorul intregii energii. 

 Toata lumina din Oglinda Iskalia este primita acum din Soarele Central si eu 

Juliano impreuna cu Helio-Ah, Tomar si Lord Arcturus calibrez acum Oglinda Iskalia 

pentru a receptiona/primi o frecventa speciala de lumina din Soarele Central si care va 

activa si accelera evolutia uman catre Homo Omega. (Canta: OM”) 

 Sa meditam; sa interactionam cu aceasta energie si sa primim aceasta lumina , 

in timp ce noi echipa de aici, lucram ca sa mentinem calibrarea si pozitia Oglinzii Iskalia 

astfel incat ea sa primeasca lumina optima de evolutie accelerata ce poate fi descarcata 

de catre voi, semintele stelare pentru aceasta schimbare evolutionara in umanitate. 

Intram in meditatie acum. (Liniste.) 

 Retineti ca echipa mea Arcturiana si eu lucram ca sa mentinem 

calibrarea/reglajul in aliniament pentru aceasta descarcare a acestei lumini cu frecventa 

speciala de schimbare evolutionara. Noi am adunat o cantitate uriasa de frecventa de 

lumina. Si acum la Polul Nord, langa Oglinda Iskalia apare o persoana/forma si pe 

aceasta persoana eu o numesc Adam-ul primordial. Il numesc prototipul Omului 

Omega. Persoana/forma contine prototipul lui Homo Omega. iar Homo Omega face 

parte din voi. 

 Voi mentineti in voi informatia si lumina de la acest prototip. Prototipul apare intr-

o persoana/forma, chiar langa noi. Apare campul de energie a Omului Omega, Homo 

Omega. Este o persoana eterica gigantica. Nu arata ca un om obisnuit ci poate fi 

considerat un prototip gigantic. Acum, cu puterea noastra de proiectie a gandului, 

transferam energia ce o primim de la Oglinda Iskalia direct in chakra inimii prototipului 

Omului Omega, ce sta in fata noastra. Sa inceapa acest proces. (Canta: “Lumina 
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Omega din Soarele Central activeaza acum schimbarea evolutionara cea mai inalta 

pentru umanitate.”) Sa continuam sa meditam in timp ce umplem total acest prototip de 

energie. (Canta: “Lumina Omega”) (Liniste). 

 Aceasta persoana/forma primordiala de o evolutie superioara se umple total cu 

aceasta lumina de la Soarele Central si cu aceasta activare gand puternica. Este 

frumos. Persoana devine stralucitoare. Si acum cu puterile noastre de Energie Arcan, 

sa descarcam persoana/forma in Noosfera lui Gaia. Cand numar pana la 3: unu, doi, 

trei, acum. (Canta: Homo Omega este descarcat acum in noua Noosfera a Mamei 

Pamant”). 

 Vizualizati aceasta afirmatie pe un ecran eteric in fata Oglinzii iskalia: Fie ca 

Primul Contact sa reprezinte al 2-lea mare eveniment in acest an 2020. Fie ca o fiinta 

superioara din Dimensiunea a 5-a sa ajute la accelerarea acestui proces evoluttionar, 

acum. (Canta: “Lumina Omega, Lumina Omega”.) 

 Descarcarea a fost realizata cu succes. Oglinda Iskalia ramane in marea aliniere 

cu lumina de la Soarele Central, ce reprezinta o schimbare evolutionara pozitiva. 

Lumina de la Soarele Central este descarcata in persoana Adam-ul Primordial Homo 

Omega si de asemenea este descarcat acum in Noosfera Pamantului si a umanitatii, 

aceasta insemnand ca vor fi implementari si manifestari a acestui proces evolutiv, ce 

vor apare in curand pe Pamant. 

 Este timpul sa parasim aceasta meditatie de la Oglinda Iskalia. Echipa mea va 

imbratiseaza pe fiecare dintre voi si o aveti o recunostinta speciala de la Lord Arcturus 

ce este profund implicat in a a va ajuta in acest proces dificil. Voi sunteti curajosi si 

pioneri adevarati ai schimbarii evolutionare. Va bilocati prin coridor si va intoarceti in 

corpul vostru fizic. La numarul 3, va intoarceti in camera voastra. Unu, doi, trei. Si acum 

sunteti intr-un loc de unde puteti intra inapoi in corpul fizic in perfecta aliniere, aducand 

de asemenea cu voi aceasta aliniere superioara. 

 Aceasta Lumina Omega de la Soarele Central poate fi utilizata pentru 

accelerarea evolutiei si de asemenea se afla si in voi. Voi reprezentati si mentineti 

lumina pentru urmatorul stagiu evolutionar. Voi mentineti lumina pentru un contact 

superior de la fiinte de lumina ce au venit ca si noi Arcturienii, pentru accelerarea 

evolutiei umanitatii. (Canta: “OM”). Sa mai meditam impreuna pentru inca cateva minute 

in timp ce mentinem aceasta energie. Aliniamentul este inca operational/activ. Mentineti 

acest aliniament cu Oglinda Iskalia si Soarele Central, in corpul vostru Pamantean. O 

fasie de lumina/banda pentru schimbare evolutionara pozitiva se afla in voi. Bucurati-va 

de aceasta si folositi-o pentru binele cel mai inalt. Si asa va fi. 

Eu sunt Juliano. O zi buna. 
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