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Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. Vom discuta acum despre evoluția speciilor și 

despre varietatea speciilor care populează această galaxie. Vom discuta despre formele de 

viață din această galaxie care au legătură cu Pământul și cu forma de viață numită Adam sau 

specia umană. Încep prin a sublinia câteva aspecte ale vieții din galaxie. Știți că există forme de 

viață extraterestre, forme de viață din afara Pământului. În galaxie există multe forme de viață 

variate, inclusiv cele care au o conștiință înaltă. Unele din speciile din galaxie care au conștiință 

înaltă sunt mai avansate decât oamenii de pe Pământ. Și nu este deloc surprinzător că există ș i 

specii mai puțin avansate. Oamenii sau Homo Sapiens sunt numai una din formele de viață 

umană care au trăit pe această planetă în decursul ultimelor milioane de ani. Forma de viață 

umană actuală căreia îi aparțineți nu a ajuns în faza finală de evoluție. Ea nu constituie etapa 

finală a procesului evolutiv al speciei Homo Sapiens. 

 

Am să vă explic punctul meu de vedere și veți fi de acord cu mine, pentru că este evident. În 

ultimele două milioane de ani au existat o varietate de forme umane. Voi menționa câteva. 

Unele din ele probabil vă sunt deja cunoscute. Au existat Homo Erectus, omul de Neanderthal, 

omul de Cro-Magnon.  Au existat și Australopithecus și omul din Peking. Sunt doar câteva din 

speciile diferite cu formă umană. Voi sunteți doar una din numeroasele forme din acest lanț de 

evoluție. Voi sunteți forma cea mai avansată dar și acest fapt demonstrează că există un proces 
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de evoluție. Voi locuiți acum în trupul speciei Homo Sapiens, pe care noi preferăm să o numim 

specia lui Adam. Dar această specie, această formă umană evoluează, nu este statică. Ea se 

transformă foarte rapid. 

 

Aceasta ne aduce la un punct critic al discuției noastre despre formele de viață din galaxie. 

Există două căi fundamentale prin care se poate produce transformarea unei specii. Prima cale 

este evoluția. Știți că adaptabilitatea este o componentă importantă a evoluției. De exemplu 

când a venit era glaciară pe planetă specia Cro-Magnon și Omul de Neanderthal au învățat să 

folosească focul și au reușit chiar să construiască sobe și să utilizeze pietre pentru încălzirea 

spațiului locuibil. S-au adaptat. Acei membri ai tribului care s-au adaptat și au învățat să 

folosească focul au supraviețuit. Cei care nu și-au dezvoltat noile deprinderi au murit. Acesta 

este un exemplu foarte simplu care explică modul în care funcționează evoluția. 

 

O a doua cale la fel de importantă prin care se transformă o specie este prin intervenții le 

externe. Acesta este un aspect al evoluției extrem de controversat. Voi folosi termenul de 

‘intervenție de evoluție”. Intervenția de evoluție se referă la intervenția unei specii sau rase 

extraterestre din exterior, care a accelerat transformările unei specii terestre, așa încât să poată 

fi integrată o mai mare adaptabilitate. Ca să se poducă evoluția poate fi necesară învățarea unei 

deprinderi de supraviețuire ca în exemplul pe care l-am dat cu focul și încălzirea spațiului 

locuibil cu sobe. Acest eveniment s-a produs probabil în mod spontan. Descendenții tribului au 

fost educați de părinți cum să se adapteze, și au reușit să supraviețuiască. 

 

Dar la nivel galactic există o conștiință, există o cunoaștere a tuturor speciilor de pe toate 

planetele. Estimăm că există aproximativ 5000 de civilizații pe diferite planete din galaxie care 

au ‘forme de viață superioară”. Unele din ele sunt mai avansate decât Pământul, altele mai 

primitive. Unele au fost distruse sau s-au auto-distrus. Și ele s-au confruntat cu ‘criza de 

evoluție” în care vă aflați acum. Unele civilizații nu au reușit să rezolve cu bine criza și și-au 

distrus planeta. Alții au ajuns la un nivel mai înalt de responsabilitate și au reușit să își aducă 

planeta într-o stare superioară de evoluție și echilibru. 

 

Există și un Consiliu Galactic. Consiliul Galactic constă din Maeștri Ascensionați care 

supraveghează progresul acestor civilizații. Ei au sarcina de a încuraja evoluția și de a opera 

intervenții limitate care să asigure supraviețuirea sistemelor planetare care au pe ele ființe 

evoluate. Când vorbesc despre intervenții extraterestre pozitive, mă refer la Consiliul Galactic 

sau la Maeștrii Ascensionați care încearcă să încurajeze progresul și evoluția prin intervenții 

limitate, ca să asigure supraviețuirea unei planete și implicit dezvoltarea speciilor în ceea ce 

privește conștiința spirituală. Dar din păcate există și intervenții negative pe o planetă. 

Intervențiile negative sunt implementate de către forțele întunecate cum ar fi Extratereștrii 

Cenușii, reptilienii și alte grupe sinistre care caută să domine Pământul. 

 

În ce scop ar căuta o civilizație extraterestră de conștiință joasă să intervină în Evoluția 

Pământului și a speciei umane? Răspunsul la această întrebare este complex și foarte logic. 

Am să fac câteva comparații. În istoria planetei voastre au existat multe culturi primitive, mai 

ales în ultimele sute de ani. Civilizația europeană ‘mai puternică și mai avansată tehnologic” a 



cucerit și a dominat aceste ‘popoare primitive” din motive religioase aparent, în realitate ca să le 

acapareze bogăția și resursele. În unele cazuri s-a hotărât că aceste ‘popoare primitive” puteau 

servi ca sclavi pentru europenii mai avansați, adică puteau fi folosite în scopul de a face munca 

pe care europenii nu vroiau să o facă. 

 

Această tendință de dominare a celorlalți există și la nivel galactic. Au existat ființe care au venit 

pe Pământ și au dorit să domine părți ale planetei. Nu au dominat toată planeta. Au înrobit o 

parte din locuitorii planetei ca să le servească interesele și să extragă minereuri din sol. 

Pământul are o biosferă extrem de bogată și diversă, pe planeta voastră există resurse care nu 

se găsesc în multe părți ale galaxiei. Pământul este o planetă bogată în resurse. Aste e valabi l 

chiar și acum, după ce planeta a fost prădată și violată, deși resursele ei sunt exploatate într-un 

ritm extrem de accelarat. 

 

În ciuda abuzurilor, planeta mai are încă resurse formidabile. În trecut a existat o intervenție 

extraterestră întunecată care a creat o legătură de aservire între o civilizație de pe Pământ și 

civilizația lor situată pe o planetă din afara sistemului vostru solar. Uneori aceste relații de 

aservire pot fi prietenoase. De exemplu relația dintre siriusieni și egipteni. Au existat aspecte ale 

acestei relații care au fost numite ‘înrobire” pentru că siriusienii au folosit lucrători egipteni 

pentru proiecte specifice. Veți fi probabil surprinși să aflați că și conducătorii extratereștri trec 

prin transformări la fel ca voi, la fel ca pe planeta voastră unde sunt schimbări politice. Pot 

apărea noi conducători politici cu noi abordări, care să corecteze greșelile din trecut.  

 

În concluzie vedem că există două moduri de evoluție a unei specii: prima este evoluția 

spontană bazată pe adaptabilitate, a doua este o intervenție extraterestră dinafara planetei, de 

obicei în interesul extratereștrilor. Aceasta înseamnă că maeștrii extratereștri posedă o putere 

superioară și o tehnologie care le permite să domine pe cei de pe planetă.  

 

Vom vorbi acum despre criza de evoluție în care se află omenirea. De asemenea vreau să 

explic cum arată ființele superioare implicate. Am să dau exemplul arcturienilor pentru că 

exemplul nostru vă arată ce potențial există pentru evoluția lui Homo Sapiens. 

 

Înainte de toate vreau să spun că noi arcturienii și Consiliul Galactic vedem marele potențial de 

evoluție înaltă al speciei umane, de evoluție în dimensiunea a cincea și de aducere a planetei 

voastre în dimensiunile superioare. Tipul de genom uman pe care îl are Homo Sapiens există și 

în alte părți ale acestei galaxii. Știu că în filmele voastre SF extratereștrii au adesea forme 

bizare, ochi ciudați, capete mari și un aspect de monștri reptilieni. Uneori filmele voastre arată 

extratereștri cu înfățișare bizară, care au un apetit monstruos și înspăimântător. Aceasta face 

parte din mitologia din Subconștientul Colectiv al planetei voastre. Este adevărat că în galaxie 

există ființe înspăimântătoare. Există ființe care doresc să domine și să controleze, ș i mai există 

și ființe din afara galaxiei care au venit aici, care au forme foarte ciudate. 

 

Dar vreau să subliniez (și probabil vă va surprinde acest lucru) că forma umană este încă foarte 

populară și există încă în multe locuri din galaxie. Există deviații, cum ar fi să ai sau să nu ai 

urechi. Unii extratereștri sunt slabi în comparație cu Homo Sapiens de pe Pământ. Mai există și 



alte modificări care se produc atunci când o specie evoluează la un nivel de dezvoltare psihică 

superioară. Pe măsură ce se trece la un nivel superior de dezvoltare psihică, scade nevoia de 

forță fizică musculară, și scade dramatic și nevoia de mâncare. Aceasta explică înfățișarea 

arcturienilor. Unii oameni ne-au comparat cu niște balerini pentru că suntem așa de slabi și 

grațioși. Există motive bine întemeiate pentru care arătăm așa, dar în ciuda deosebirilor, avem 

formă umană. Și noi avem un cap, avem brațe și picioare. Avem un sistem digestiv modificat și 

putem exercita forță psihică și chiar forță fizică, cu ajutorul minții. Cel mai bine aș putea explica 

acest tip de forță prin comparația cu Chi, cu energia mișcată în corp de către mintea umană. 

 

Voi vorbi din nou despre evoluția omenirii, despre adaptabilitate și intervențiile externe. Cei care 

sunteți semințe stelare sunteți probabil conștienți că planeta voastră se află într-o criză de 

proporții gigantice. Este o criză de supraviețuire. Planeta și biosfera sunt amenințate. Cauza 

acestei crize este omul, omenirea, Homo Sapiens. Homo Sapiens, omenirea sau specia lui 

Adam poate să controleze fiecare aspect al biosferei. Fiecare plantă și fiecare animal care 

trăiește pe planetă este afectat și depinde de ce face omenirea. Știți că există mulți oameni care 

nu se comportă de loc ‘drăguț” față de această planetă. 

 

Cu altă ocazie m-am referit la această situație sau criză ca la Etapa Întâi de dezvoltare 

planetară. Această etapă se caracterizează prin lupta pentru supraviețuire, care începe când 

planeta ajunge într-un anumit stadiu de dezvoltare tehnologică caracterizată de obicei de 

apariția unor arme nucleare și de capacitatea de a dezvolta o tehnologie de propulsie necesară 

pentru a călători înafara planetei. Când se dezvoltă aceste sisteme de propulsie, apar și 

modalități de expediere a bombelor și mecanisme de auto-distrugere, care sporesc dramatic 

pericolul de distrugere a planetei. 

 

S-a vorbit mult despre pericolul ca criza Pământului să scape de sub controlul omenirii. O parte 

a crizei se referă la tiparele meteo. Alte părți ale crizei se referă la poluarea cu combustibil și la 

contaminarea apelor și a atmosferei. Există o anumită stare mentală care a permis ca acest 

abuz al mediului înconjurător și al planetei să se perpetueze. Starea mentală care încurajează 

abuzul planetar include trăsături cum ar fi dorința de a domina, interesul personal și credința că 

oamenii pot face planetei orice, fără să se aștepte la urmări sau la consecințe negative. 

 

Pasul de evoluție necesar pentru întreaga specie umană se referă la expansiunea și lărgirea 

conștiinței, se referă la trecerea la o conștiință superioară de dimensiunea a cincea. Ființele 

care folosesc conștiința superioară sau conștiința de dimensiunea a cincea se adaptează și 

încep să folosească și să practice deprinderi evolutive care în final vor fi necesare pentru 

dezvoltarea întregii planete. Pentru ca această planetă să poată supraviețui este necesar să 

existe o majoritate a oamenilor sau cel puțin un nucleu puternic de oameni care au o conștiință 

înaltă de dimensiunea a cincea. Conștiința de dimensiunea a cincea implică deschiderea unor 

coduri în creierul uman. Ca să experimentezi conștiința de dimensiunea a cincea este necesar 

să descui Codurile de Ascensiune din creier (cum le spunem noi). În creierul omenirii există 

anumite sisteme care trebuiesc deschise. 

 



Mă voi referi acum la unul din aceste sisteme, la Sistemul de Activare Reticular. A fost descris 

ca o valvă din interiorul creierului care controlează percepția. Dacă valva este deschisă puteți 

vedea și experimenta o percepție superioară, culori și sunete superioare și de asemenea o 

energie emoțională superioară. Acest lucru îți permite să vezi și să experimentezi realitatea din 

perspectiva Câmpului Unificat, să ai acces la mai multă energie creatoare și să ai o capacitate 

sporită de rezolvare a problemelor. De asemenea vei avea o ‘conștiință spirituală”, cum i se 

spune. Acesta este pasul următor de evoluție, la care unii din voi participați deja.  

 

Pe planeta voastră există multe semințe stelare. Multe semințe stelare încă mai așteaptă să se 

trezească în noua conștiință. Potențialul de activare și de trecere în etapa următoare de evoluție 

a omenirii este foarte puternic. Toate ingredientele există deja. Întrebarea care se pune este – 

‘Această schimbare se va petrece curând sau va fi prea târziu?” 

 

Am vorbit despre intervențiile extraterestre și am descris ceea ce eu numesc intervenții 

negative, cum ar fi intervențiile cu scopul servirii de sine, cu scop de dominare și control al 

resurselor și de înrobire. Există însă și posibilitatea unei intervenții pozitive din partea Maeștrilor 

Ascensionați. Este posibilă o intervenție pozitivă care ar ajuta ca această conștiință înaltă de 

dimensiunea a cincea să aibă mai multă influență pe planetă. În alte civilizații din galaxie au 

existat situații când Consiliul Galactic a intervenit cu succes. Până acum atitudinea față de 

mediul înconjurător a fost ‘laissez faire” sau ‘să lăsăm să meargă lucrurile de la sine”, ceea ce a 

făcut ca civilizația de pe Pământ să avanseze înspre distrugerea biosferei. Noi am hotărât să nu 

intervenim direct. Vorbesc din punctul de vedere al Consiliului Galactic. Dar această atitudine se 

va schimba referitor la Pământ, și am să vă explic de ce. 

 

Este uimitoare complexitatea formelor de viață de pe planete rare ca Pămîntul. Am spus că în 

această galaxie există 5000 de planete cu civilizații superioare, și probabil credeți că este un 

număr destul de mare. Dar în galaxia noastră există între 2 și 4 miliarde de stele, din care 80% 

au sisteme solare. Probabilitatea matematică de existență a unor forme superioare de viață este 

redusă, deși numărul de stele și planete este mare. Doar un număr mic de planete au condițiile 

și biosfera necesare pentru evoluția unei specii umane.  

 

Din acest motiv Consiliul Galatic va studia problema și va spune: ‘Este o risipă teribilă să vezi 

cum se distruge o planetă atât de dezvoltată, mai ales o planetă care are asemenea bio-

diversitate. Pentru ca o planetă ca Pământul să ajungă la acest n ivel de dezvoltare sunt 

necesare milioane de ani de evoluție. De aceea, pentru binele cel mai înalt, devine necesar să o 

protejăm Pământul și să intervenim într-un mod care să creeze un nivel minim de karma, ca să 

asigurăm supraviețuirea planetei.” Noi arcturienii și Consiliul Galactic vedem potențialul 

extraordinar al Pământului. Vedem că Pământul poate contribui la galaxie într-un mod absolut 

unic, așa cum numai o planetă cu bogăția și biodiversitatea sa o poate face. De aceea este 

înțelept să intervenim pozitiv pe această planetă aflată în situație de criză, pentru că intervenția 

noastră va sprijini o dezvoltare superioară și va permite o contribuție mai mare la sistemele 

generale din galaxie. Din acest punct de vedere pot spune că dorim ca pe Pământ să se 

producă un salt al evoluției încununat de succes. Dorim ca saltul evolutiv din care faceți parte și 

voi, semințele stelare, să aibă loc cu succes. 



 

(Incantează OOOOOOOOOMMMM, OOOOOMMMMM)  Conectați-vă energetic la procesul de 

evoluție al speciei lui Adam. Voi faceți parte din acest proces de evoluție. Tipul vostru de genom 

rezonează cu următorul pas pe care îl face omenirea către lumina înaltă care este necesară 

pentru supraviețuire. Atunci când acceptați și experimentați această energie de evoluție ajutați 

la evoluția conștiinței planetei. Haideți acum să medităm la asta și să ne conectăm cu această 

energie de evoluție. Vom păstra tăcerea. Spuneți următoarea afirmație: ‘Eu fac parte din noul 

proces de dezvoltare și evoluție al Pământului. Particip la noua etapă de evoluție și dezvoltare 

de pe această planetă”. 

 

Participarea voastră la această etapă de evoluție vă aduce puteri spirituale și o energie 

deosebită. Nu spun asta în joacă. Nu spun asta ca să vă fac să vă simțiți mai buni decât ceilalți 

oameni. Fac doar o simplă observație. Nucleul de energie înaltă al speciei umane evoluează și 

aceasta va reprezenta noul mod de a fi de pe această planetă. 

 

Acum îi voi descrie pe arcturieni din nou, cu mai multe detalii și vreau ca acest exemplu să vă 

arate posibilitățile de evoluție ale formei umane. În comparație cu voi, arcturienii au mai multe 

puteri psihice și spirituale. Noi avem creiere mai mari, dar nu este vorba de mărime ci de 

procentul de creier folosit. De asta spun că voi pământenii aveți un potențial formidabil. Știu că 

ați mai auzit aceste cifre, dar un om obișnuit folosește numai 20 – 22% din puterea creierului. 

Creierul este multidimensional și deși organul fizic poate cântări câteva livre, este la fel de 

complex ca o galaxie și are la fel de multe căi neuronale. Este un organ extraordinar, dacă e să 

ne referim și numai la dimensiunea a treia. Creierul vostru este multidimensional. Există în mai 

multe dimensiuni simultan și în curând vor exista moduri în care să puteți accesa și celelate 

părți ale lui. 

 

Abilitățile psihice ale arcturienilor includ teleportarea și abilitatea de a mișca obiectele cu 

mintea. Noi putem utiliza și bilocația, capacitatea de a fi în două locuri în același timp, și ne 

putem muta dintr-un loc în altul prin bilocație. Are să vi se pară foarte interesant să aflați că 

avem nevoie de mult mai puțină mâncare decât voi. Voi vă petreceți o mare parte din zi cu 

prepararea, obținerea și ingerarea mâncării. Probabil că aceasta este una din cele mai mari 

plăceri ale vieții voastre pe această planetă, dar necesită o mare investiție de timp și de energie. 

 

Este posibil să trăiești fără să mănânci? Cum se explică faptul că noi arcturienii nu suferim de 

numeroasele probleme ale trupului care vă afectează pe voi, cum ar fi dificultăți de digestie, 

alergii, probleme ale respirației, probleme cardiace, probleme circulatorii și probleme din multe 

alte zone legate de existența din dimensiunea a treia? O parte din explicație constă în faptul că 

nu mâncăm așa de mult ca voi. Noi ne putem hrăni cu o mâncare cu energie înaltă, care poate 

fi numită ‘lumină lichidă”. Vom explica asta cu o metaforă – închipuiți-vă că beți un smoothie 

delicios din lumină. Închipuiți-vă că acest smoothie conține toate substanțele nutritive necesare 

pentru o zi, că vă asigură energia pentru o zi întreagă. Nu vă va fi foame și corpul vostru nu va 

acumula nici un fel de toxine, veți petrece ziua într-o stare de armonie nutritivă perfectă. Noi 

avem această tehnologie de nutriție, cu ajutorul căreia producem hrana pe care o numesc 

‘lumină lichidă”. 



 

Mă voi referi acum la o sursă din antichitate, la Vechiul Testament, unde există explicații și 

referiri la acest fel de mâncare. Dacă mergem la Exodul Israeliților în deșert după ce au fugit din 

Egipt, aflăm că au trăit acolo 40 de ani. În deșert nu exista mâncare și au consumat o hrană 

specială numită ‘mana”. Această hrană provenea din surse înalte, pur și simplu i se dădea 

drumul din cer pe pământ. Nu pare a fi hrana substanțială pe care obișnuiau să o mănânce 

evreii. Nu pare a fi hrana pe care obișnuiau să o mănânce evreii și egiptenii în orașele mari din 

Egipt. Arăta ca o vaflă sau un pișcot. Israeliții nu mai văzuseră așa ceva în viața lor și totuși au 

consumat această hrană și s-au simțit bine hrăniți și sătui 24 de ore. Și nu era nevoie de 

eliminarea toxinelor din corp, nu era nevoie să meargă la toaletă. Imaginați-vă câtă energie 

folosiți ca să procesați mâncarea și să eliminați apoi toxinele din corp. Dar această mâncare 

numită mana era atât de perfectă încât nu se produceau toxine. Toate aspectele hranei erau 

asimilate în întregime. 

 

Mâncarea pe care o consumați voi nu este 100% eficientă. Mâncarea voastră nu este ca mana 

pentru că mana este foarte hrănitoare și nu are toxine, nu este nevoie de excreție. Așa ceva nu 

s-a mai auzit în industria mâncării de pe Pământ, și acest tip de mâncare corespunde descrierii 

hranei din lumină lichidă. Hrana lichidă este o descriere a mâncării pe care o consumăm noi 

arcturienii ca să supraviețuim. Dacă mâncarea nu conține nici un fel de toxine și de 

contaminare, atunci toată energia din hrană devine disponibilă în corpul nostru pentru activități 

mentale și spirituale. Circulația sângelui nu se încetinește pentru digerarea mâncării. În 

descrierea din Vechiul Testament aflăm cum copiii lui Israel au fost șocați când s-au confruntat 

cu hrana numită mana. Nu le venea să creadă că se poate supraviețui cu ceva atât de mic ca 

un pișcot. Dar în deșert nu exista altă sursă de hrană pentru un grup atât de mare de oameni. 

Hrana noastră lichidă este ca mana. Această hrană de lumină lichidă oferă multe avantaje 

pentru dezvoltarea noastră spirituală. 

 

Un alt aspect al spiritualității noastre avansate constă în abilitatea noastră de a fi 

multidimensionali și a călători în hiperspațiu. Ideea călătoriei în hiperspațiu necesită explicații. E 

ca și cum ai călători cu un avion. În avion este nevoie de o anumită presiune a aerului și de 

protecție contra razelor ultraviolete și a radiațiilor, astfel încât să nu te îmbolnăvești. Hiperspațiul 

e spațiul dintre spații. Atunci când călătorești în dimensiunea a treia trebuie să respecți regulile 

fizicii, și chiar dacă ai călători cu viteza luminii, ar dura ani de zile ca să ajungi în cel mai 

apropiat sistem solar. Dar dacă intri în hiperspațiu te afli într-un loc dintre dimensiuni unde legile 

gravitației, legile cauzei și efectului și legile spațiului și timpului sunt total diferite. Odată cu 

dezvoltarea acestei energii mentale și spirituale superioare însoțite de consumul de mana și de 

lumină lichidă, îți poți folosi mintea ca să călătorești prin hiperspațiu pe alte tărâmuri din galaxie. 

 

Dar ca să exiști în hiperspațiu este necesar un anumit câmp energetic și abilitatea de a-ți 

proteja aura. Călătoria prin hiperspațiu necesită un anumit nivel de rafinament al vibrației 

spirituale, pe care noi am reușit să îl dezvoltăm. Pe Pământ abia începeți să vă reglați ca să 

ajungeți la acest nivel spiritual înalt. Mai sunt necesare ajustări la o energie mai rafinată și nu 

cred că sunteți gata acum să călătoriți în hiperspațiu. Știu că vă place ideea călătoriei în 

hiperspațiu și va funcționa foarte bine pentru voi, dar mai sunt necesare ajustări fine. Noi avem 



deja aceste ajustări fine și toate ființele de lumină evoluate din galaxie pe care le cunoaștem au 

aceste ajustări fine, necesare pentru călătoria în hiperspațiu. 

 

Lăsați energia hiperspațiului și cunoașterea hiperspațiului să curgă în conștiința voastră, pentru 

că sunteți ființe stelare; voi sunteți ființe stelare. Știu că călătoria în hiperspațiu vă va plăcea și 

vă va aduce beneficii mari. În starea de vis aveți deja multe din aceste puteri. În starea de vis 

puteți uneori să intrați în hiperspațiu pentru că atunci când visați vă aflați într-o cu totul altă 

dimensiune. Noi aducem tehnologie spirituală care să vă ajute să evoluați în dimensiunea a 

cincea. Aducem o tehnologie spirituală care va spori abilitatea voastră de a influența procesul 

de evoluție al speciei umane. Aceasta e o mare responsabilitate și o chemare. Este o chemare 

pe care voi, semințele stelare, ați acceptat-o. Această misiune are mare importanță acum, și 

vreau să înțelegeți că procesul de evoluție necesită ca voi să deveniți mai multidimensionali. Va 

fi poate necesar ca voi să călătoriți în hiperspațiu, să faceți bilocație, să efectuați schimbări 

dramatice în dieta voastră, în stilul de viață, în abilitatea de a crea rețele de comunicare cu alți 

oameni. Lucrați în grupuri, pentru că grupul poate intensifica puterea spirituală a intenției. 

Intenția este să încurajați transformarea evolutivă a oamenilor, acum. 

 

Care va fi noua formă a omului în următoarea etapă de evoluție? Am avut omul de Cro-Magnon, 

am avut omul de Neanderthal, l-am avut pe Australopithecus și acum îl avem pe Homo 

Sapiens. Ce formă va lua noua ființă? Omul va arăta altfel în următoarea etapă de evoluție. 

Noua înfățișare nu va fi foarte diferită de cum arată omul acum. Dacă i-ați vedea pe pleiadieni, 

probabil nici nu ați observa că sunt diferiți de forma voastră umană. Așa cum am spus, forma 

umană este foarte populară în această galaxie. Pleiadienii sunt foarte evoluați și fac parte din 

specia umană. Ei au o vibrație diferită, o altă energie a vitalității și radianță, și totuși nu arată 

foarte diferit față de voi. Au poate o altă culoare a ochilor și o formă diferită a urechii. Micile 

diferențe ale formei lor fizice pot fi interpretate ca fiind cauzate de gradul lor superior de 

evoluție. 

 

Când vorbesc despre următoarea etapă de evoluție a formei umane nu mă refer la o 

transformare fizică sau structurală spectaculoasă, ci mai degrabă la o transformare internă a 

conștiinței care va sfârși prin a afecta organele interne și abilitățile voastre spirituale. Veți avea 

nevoie de mai puțină mâncare. În următoarea etapă de evoluție veți începe să consumați feluri 

de mâncare asemănătoare cu mana. Există anumite feluri de mâncare care vă pot hrăni 

energetic mult mai eficient. Pe planeta voastră există o nouă tehnologie și un nou mod de 

procesare a mâncării care încearcă să creeze o hrană energetică foarte nutritivă, asemănătoare 

cu lumina lichidă. Noua hrană va fi aliniată la noua voastră spiritualitate și vă va echilibra 

organele interne. Transformarea evoluției este o transformare internă spirituală și are abilitatea 

de a salva planeta. Noua transformare a evoluției are abilitatea de a reechilibra emoțional. 

 

În încheiere am să vă spun ceva despre evoluția planetară a Pământului. Când vorbim despre 

evoluția noastră vorbim și despre evoluția planetei noastre. Cum este să fii pe o planetă 

evoluată spiritual? O planetă evoluată spiritual poate ascensiona în dimensiunea a cincea. O 

planetă ascensionată în dimensiunea a cincea nu mai are cutremure, furtuni violente sau erupții 

vulcanice. Acolo există pace și echilibru spiritual. Și planeta voastră Pământ este capabilă să 



ajungă în această stare în dimensiunea a cincea, dar nu va reuși să facă asta de una singură, 

fără ajutor. Ca să intre în dimensiunea a cincea, o planetă trebuie să aibă conștiință spirituală. 

Vor veni pe Pământ mulți Maeștri Ascensionați. Semințele stelare pot să influențeze și să 

accelereze transformarea dramatică a acestei planete. Știu că mulți din voi ați venit aici ca să 

ajutați la trecerea acestei planete în dimensiunea a cincea. Voi aveți o misiune 

multidimensională care va afecta atât evoluția omenirii cât și evoluția acestei planete minunate, 

Bijuteria Albastră. 

 

Sunt Juliano. Bună ziua. 

 

 


