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 Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii. Astazi vom analiza 
conceptul de evolutie si modul in care evolutia se produce la nivel planetar, 
personal si, de asemenea, universal. Vreau sa analizam cateva concepte 
importante ale evolutiei pentru ca Pamantul, in acest moment, se afla intr-o 
criza evolutiva. Am numit aceasta si criza planetara. 
 V-ati incarnat, in acest moment, pe aceasta planeta, pentru scopuri 
specifice ale sufletului. Nu este o intamplare ca ati ales sa va incarnati pe 
Pamant, in acest moment.  
 O criza evolutiva poate fi definita ca un moment in dezvoltarea 
oricarei planete sau specii in care intreaga existenta sau supravietuire a 
acelei specii sau planete este amenintata. Aceasta inseamna ca o schimbare 
dramatica trebuie sa aiba loc pentru a asigura supravietuirea. Daca 
schimbarea dramatica nu are loc, atunci se poate ajunge la extinctie. In cazul 
unei planete, este posibil si ca planeta sa fie distrusa in intregime. 
 Exista exemple pretutindeni in aceasta galaxie si in multe alte galaxii 
in care planetele au fost realmente distruse. Acesta este o situatie grava. 
Motivele pentru care aceasta planeta in criza sunt foarte variate . Stiu ca voi 
toti intelegeti diferitele probleme cu care se confrunta aceasta planeta 
includand scurgerile de radiatii, contaminarea mediului, razboaie intre 
natiuni si schimbarile climatice planetare la nivel global. Alte circumstante 
care pot pune in pericol o planeta sunt legate de asteroizi si evenimentele 
extra-solare care, in general, sunt in afara controlului unei planete. 
 O planeta are etape de dezvoltare la fel cum si omul are etape de 
dezvoltare. Am enumerat, din motive de simplitate, cinci etape de 
dezvoltare. Am spus ca Pamantul este in prima lui etapa de dezvoltare 
planetara, si de fapt, Pamantul a ajuns la capatul acestei etape. Prima etapa 
de dezvoltare cuprinde anumite functii si competente sau abilitati care 
trebuie dobandite. Acest lucru este comparabil cu teoria personalitatii a 



binecunoscutului psiholog pe nume Eric Erikson care schiteaza etapele 
dezvoltarii prin care un copil trebuie sa treaca pentru a ajunge la varsta 
adulta. 
 Pentru o planeta, etapele de dezvoltare despre care vorbesc se 
raporteaza direct la specia umana. Dezvoltarea unei planete trece la un nivel 
superior atunci cand oamenii sau fiintele cu gandire superioara sosesc pe 
planeta. In unele cazuri, oamenii sosesc prin intermediul unui ciclu lung de 
evolutie care a fost vag descris ca darwinism. In cele mai multe cazuri insa, 
inclusiv in cazul Pamantului, fiintele umane au fost aduse aici pe aceasta 
planeta. Oamenii au fost plantati aici. Adevarat, exista un proces evolutiv pe 
care Darwin l-a descris. Exista perioade lungi in care s-au intamplat anumite 
lucruri care pot fi atribuite doar evolutiei si supravietuirii celui mai adaptat. 
Dar darwinismul nu explica in totalitate cum a ajuns specia umana pe 
Pamant. 
 Dezvoltarea umana a fost mult mai avansata fata de dezvoltarea de 
baza ce a avut loc pe Pamant. Oamenii au fost adusi sau plantati aici din mai 
multe motive. O parte din motive este legata direct de o drama cosmica 
complexa. Exista probleme evolutive si probleme pretutindeni in intreaga 
galaxie care sunt in mod simbolic si metaforic exprimate in situatia actuala 
de pe aceasta planeta. Unii dintre stramosii sau parintii oamenilor au fost 
pleiadienii si liranii, orionienii, andromedanii si, de asemenea, antarienii. 
Predominant, forma umana de pe Pamant in care existati acum este o copie a 
formei umane care provine dintr-un grup cunoscut sub numele de pleiadieni. 
 Aceasta forma umana in care traiti acum a fost raspandita si pe alte 
planete in acest sector al galaxiei. As putea spune ca acesta forma umana 
este o forma dinamica si rafinata care s-a dovedit a fi flexibila si practica si, 
de asemenea, capabila sa evolueze. 
 Dati-mi voie sa examinez mai mult acest concept de evolutie astfel 
incat sa aveti o mai buna intelegere asupra crizei evolutive. Vreau sa privim 
la un nivel mai adanc al creatiei. Pentru a intelege evolutia, trebuie cercetata 
cosmologia de baza a creatiei. Cum a aparut aceasta lume in existenta, si ce 
proces de evolutie a avut loc, si cum acest proces de evolutie se raporteaza 
direct la suflet? 
 Sufletul evolueaza, si o parte din istoria evolutiei sufletului s-a produs 
prin manifestarea in dimensiunea a treia. Concret, cand privim creatia in 
acest moment, ne referim la creatia din dimensiunea a treia. Universul care 
se contureaza prin telescoape si alte instrumente tehnice este parte a 
dimensiunii a treia. 
 Conceptul de baza al creatiei a fost de fapt exprimat prin stravechea 
notiune kabalistica cunoscuta sub numele de Marea Contractie sau Marea 



Retractare. Stiintific, primul act al creatiei este declarat a fi Big Bang-ul. Big 
Bang-ul se bazeaza pe observatia ca toate particulele sau toata materia care 
exista sau va exista a fost aranjata si comprimata intr-un singur punct 
cunoscut ca o singularitate. Modul in care a ajuns aceasta singularitate in 
existenta este subiectul unei mari dezbateri. Se pare ca singularitatea a 
aparut din neant. Din nimic a venit singularitatea; aceasta singularitate a fost 
un punct infinit de mic. A avut loc o explozie uriasa sau big bang care s-a 
manifestat in ”existenta”. Aceasta manifestare a fost inceputul dimensiunii a 
treia. 
 Acesta este un concept kabalistic pe care si noi, arcturienii, il 
imbratisam. Primul act al creatiei a fost comprimarea campului energetic al 
fortei creatoare astfel incat sa lase loc creatiei. Totusi, o sursa de lumina a 
ramas in stare contractata. Daca puteti, imaginati-va un vas mare care ar 
reprezenta cumva tot ceea ce exista. Acest vas ar fi gol si toata energia a fost 
retrasa din el. Cu toate acestea, nu ar fi decat un fir de lumina de la un capat 
la celalalt al vasului care ar reprezenta energia Fortei Creatoare. Aceasta 
oarecum ne ofera o metafora in a intelege ca, pentru ca facerea sa aiba loc, 
trebuie sa existe o comprimare a Fortei Creatoare, dar care lasa un fir de 
lumina care reprezinta armonia si unitatea luminii superioare. Acest fir de 
lumina este atat de puternic incat este capabil sa influenteze ulterior toata 
creatia. 
 Acest lucru inseamna si ca, in momentul producerii Big Bang-ului, a 
existat un punct comprimat de singularitate in interiorul vasului, posibil in 
centrul vasului. Acest punct comprimat de singularitate contine tot ce ar veni 
in existenta in cea de-a treia dimensiune.  
 De ce exista o a treia dimensiune cand stim ca exista alte dimensiuni? 
Raspunsul la aceasta intrebare vine de la al doilea concept pe care doresc  
sa-l introduc in discutia de astazi. Al doilea concept este numit multivers. De 
asemenea, vreau sa vorbesc despre Tatal Univers si Fiul Univers, care se 
raporteaza la multivers. 
 In gandirea voastra traditionala asupra cosmologiei, va referiti la un 
univers ca tot ceea ce este si tot ceea ce exista. Spuneti ca acesta este „uni” 
versul. Cu toate acestea, exista "multi"versuri. Noi, arcturienii, vedem ca 
exista un  univers numit Tatal Univers, si un univers numit Fiul Univers. 
Acest concept al Tatalui si Fiului are o mare semnificatie, in special in 
gandirea moderna care a fost fundamentala in crestinism, in particular, dar si 
in alte religii care vorbesc despre Tatal si Fiu. Tatal si Fiul au o semnificatie 
in termenii simbolismului religios. Vreau doar sa subliniez ca sunt unele 
universuri conduse de Tatal si acestea sunt universuri primare, si exista alte 
universuri, secundare, ale Fiului. 



 Conceptul Divinitatii sau a Creatorului este in totalitate dincolo de 
propria voastra abilitate de a imagina deoarece cand vorbesc de Tatal si Fiul, 
atunci acesta suna dualist. Totusi, in conceptele traditionale tata-fiu, voi 
intelegeti si ca tatal si fiul sunt uniti si oricum sunt realmente unul singur. 
Acest univers in care locuiti acum este un univers Fiu. Exista un altul mai 
mare, universul Tata. Asadar, cand cugetati sau auziti ca a fost un Big Bang, 
atunci ati putea crede ca a fost dupa ce totul a fost creat, dar Big Bang-ul 
doar marcheaza momentul in care acest univers a fost creat. 
 Exista alte universuri dupa cum am descris bazate pe acest model al 
Tatalui si Fiului. Exista multiversuri si exista multe lumi diferite care au fost 
create. Aceasta idee este discutata si in unele din invataturile antice care 
spun ca Creatorul a incercat si a creat alte universuri si alte lumi. Aceste alte 
lumi s-au sfarsit prin autodistrugere sau aceste alte lumi au fost distruse de 
Creator. Motivul pentru care aceste lumi au fost create are de-a face cu 
anumite echilibrari. Lumile s-au sfarsit pentru ca au iesit din echilibru. 
 Aveti nevoie de acest concept de echilibru pentru a intelege crearea 
acestui univers, crearea acestei galaxii si crearea acestui Pamant. Vedeti ca 
au existat diferite forte dualiste care au venit in existenta atunci cand acest 
univers a fost creat. Au fost alte universuri create inaintea acestuia. Unele 
dintre aceste universuri au fost distruse sau autodistruse. Acum am venit in 
acest taram de existenta intr-un univers care are dualism. Vedeti ca 
dualismul are si unele conflicte evidente. 
 Aceasta descriere a istoriei universurilor este asemanatoare si cu 
propria voastra dezvoltare ca suflete. Cand v-ati incarnat in dimensiunea a 
treia, atunci v-ati contractat energia sufletului vostru. Ati lasat un fir al 
luminii sufletului vostru sa ramana cu voi in corpul tridimensional, astfel 
incat sa puteti experimenta din plin dualitatea, gama completa de experiente 
de pe Pamant. Poate ati auzit ca atunci cand veniti in aceasta realitate, va 
uitati trecutul. Inainte sa veniti, sunteti atinsi pe frunte. In acel moment, veti 
uita toate contactele sufletului vostru si conexiunile de suflet. Veti uita 
aproape toata istoria sufletului vostru pe care ati avut-o pana in acel moment. 
Veniti pe Pamant ca o tabla nescrisa cu scopul de a avea o experienta totala 
ca fiinte in dimensiunea a treia. Cu toate acestea, vindecarea si cresterea pe 
care o veti experimenta pe Pamant se va baza in mod paradoxal pe abilitatea 
voastra de a integra si activa energia sufletului si lumina intr-o noua 
unitate/armonie. 
 Vedeti, aceasta inseamna pentru voi personal ca va veti vindeca atunci 
cand veti consolida lumina sufletului vostru in aceasta viata. Va veti vindeca 
atunci cand veti aduce in voi mai mult din energia sufletului. Aceasta 
fractiune din energia sufletului pe care initial o aduceti in corpul vostru cand 



va nasteti reprezinta o portiune mica din energia sufletului vostru. Acea 
portiune a trebuit sa fie facuta mica astfel incat sa existe spatiu pentru a va 
incarna. Aceasta este legea; aceasta este regula dimensiunii a treia. 
 Intrarea Luminii Creatoare intr-o portiune mica este, de asemenea, o 
regula si o lege in crearea universului. Creatorul a trebuit sa inceapa lumea 
cu o contractie astfel incat sa fie spatiu pentru dimensiunea a treia. Cu toate 
acestea, vindecarea universului, vindecarea acestei planete se bazeaza pe 
restabilirea si intensificarea luminii de la Creator pe aceasta planeta. Aceasta 
este o intelepciune straveche gasita in Kabala, dar este si o intelepciune 
galactica straveche care reprezinta sursa multor invataturi galactice 
religioase si spirituale. 
  Dati-mi voie sa folosesc un ton sau un sunet pentru a va ajuta sa 
integrati aceasta pentru ca acum vom cobori la un nivel mai usor de inteles. 
(Ton HOOOOOOOHHHHHHHHHH.) 
 In mod inerent, aceasta lume tridimensionala, si in particular, aceasta 
galaxie, se manifesta cu un grad mare de dualitate si separare. Aceasta 
separare este descrisa si ca dualism. Aceasta inseamna ca, fiind o parte a 
evolutiei, dualismul ofera libertate multor surse diferite sa apara si sa se 
exprime si manifeste. Dualismul creeaza conditiile pentru prima parte sau 
primul nivel de evolutie planetara cand apare tipul de fiinte umane 
ganditoare. Fiintele ganditoare se angajeaza in dezvoltarea societatilor, si 
atunci apar diferentele si conflictele. Diferentele conduc la conflicte. 
Dezvoltarea apare cand stiinta valorifica informatiile si uneltele necesare 
pentru a obtine accesul asupra fortelor naturii incluzand, dar fara a se limita 
la calatorii spatiale, de zbor si control a energiei. In acest moment, acolo 
apare un pericol pentru planeta deoarece tehnologia stiintifica care a fost 
dezvoltata poate fi folosita impotriva celuilalt, fapt care ar putea distruge 
planeta. 
 Cand armonia si lumina din sursa primara a Creatorului guverneaza, 
atunci fiintele de pe planeta realizeaza ca exista aceasta unitate. Dualismul 
lor este depasit si ei fac pasii necesari pentru a se asigura ca planeta lor nu va 
fi implicata intr-un comportament autodistructiv. Ei sunt gata atunci sa 
treaca la Nivelul 2. 
 Nivelul 2 al dezvoltarii planetare indica lipsa razboaielor si 
diminuarea conflictelor fizice. De asemenea, Nivelul 2 inseamna ca fiintele 
ganditoare sunt capabile sa faca calatoria in spatiu. Ele pot merge in alte 
parti ale galaxiei. Exista exemple ale altor fiinte planetare care au fost la un 
pas intre Nivelul 1 si Nivelul 2. Exista fiinte planetare ca si voi care sunt 
deja in Nivelul 2. Ei stiu despre unitate/armonie/coeziune. Ei au depasit 



dualismul folosindu-si tot potentialul propriu. Ei au ajuns sa inteleaga ca ar 
trebui sa evite eforturile si actele de a se distruge. 
 Cineva a spus recent, cat de lipsit de inteligenta este sa mergi la razboi 
si sa distrugi tari pentru petrolul din pamant? Cineva din Nivelul 2 de 
dezvoltare planetara ar gandi ca acest lucru ar fi absurd. Persoanele din 
Nivelul 2 de dezvoltare planetara nu ar risca niciodata distrugerea unei tari 
sau deteriorarea permanenta a unei planete pentru a controla petrolul din 
pamant.  
 Acesta este Nivelul 2 de gandire planetara, aidca trebuie sa evitam 
conflictele. Nivelul 1 de gandire planetara se identifica mai mult cu 
dominarea resurselor, a le controla si a le folosi pentru a exrcita putere.  
 Pamantul, acum, este exact intre Nivelul 1 si Nivelul 2. Dar, este 
uimitor cat de multi oameni de pe aceasta planeta sunt acum in Nivelul 2. De 
asemenea, este uimitor cum ganditorii Nivelului 2 nu pot controla aceasta 
planeta. Alte planete au atins in totalitate Nivelul 2. Ei au depasit razboiul, 
si, de asemenea, ei au depasit diferentele religioase. Ei au depasit diferentele 
economice. Ei au depasit diferentele de mediu, si au ajuns, de asemenea, la 
un nivel de interactiune iluminata cu planeta. Am descris nivelul superior de 
interactiune cu planeta ca biorelativitate. Biorelativitatea este abilitatea de a 
interactiona cu spiritul planetei. Prin interactiunea cu spiritul planetei, puteti 
comunica cu planeta. Prin comunicarea cu planeta, puteti incepe sa faceti 
modificari cu privire la modul in care reactioneaza planeta. Cutremurele nu 
mai trebuie sa se produca. Furtunile nu mai trebuie sa fie puternice si 
distructive. Tornadele nu mai trebuie sa apara si sa distruga orase. In cele din 
urma, asteroizii nu lovesc planeta. 
 Faza planetara cunoscuta ca Nivelul 2 este cea spre care Pamantul se 
indreapta. Voi, ca vindecatori planetari, lucrati in exercitiile si meditatiile 
voastre spirituale pentru acest obiectiv, care se concentreaza pe capacitatea 
de a interactiona cu energia spirituala a Pamantului. Sunteti inca la un nivel 
de biorelativitate foarte introductiv si bun, dar de baza. Unul din lucrurile 
dificile despre invatarea biorelativitatii e faptul ca Pamantul este o planeta 
complexa. 
 Pamantul este unic in aceasta galaxie pentru ca este atat de divers. 
Pamantul are o biosfera complexa. Pamantul are un domeniu economic 
complex. Pamantul are un domeniu politic complex. Pamantul are un 
domeniu religios complex. Pamantul are un sfera de limbaj complexa. 
Pamantul are multe complexitati, inclusiv rase diferite. Multe planete din 
galaxie, cum ar fi Pleiadele, nu sunt atat de diverse. De exemplu, Pleiadele 
pot avea doar trei sau patru milioane de locuitori in total. In anumite 
momente, au avut chiar mai putin. Exista o singura limba. Adevarat, 



pleiadienii sunt telepatici. Cand ajungeti la nivelul de telepatie, atunci 
limbajul asa cum il cunoasteti nu este folosit in acelasi mod ca pe Pamant. Ei 
au o singura limba, si acum au o singura traditie spirituala. Ei au evoluat 
spre acest sistem unificat. 
 Pamantul inca lupta pentru atingerea a oricarui tip de unitate. 
Pamantul este unic si are capacitatea de a sustine atat de multa diversitate. 
Pamantul a devenit un magnet pentru atragerea conflictelor galactice 
nerezolvate care au avut loc pe alte planete. Aceasta este intr-adevar o 
distinctie importanta care se poate face despre Pamant, si aceasta va explica 
la un nivel mult mai profund de ce exista atat de multe conflicte pe aceasta 
planeta la aproape fiecare nivel. 
 Este dificil sa gasesti ceva cu care toata planeta sa fie de acord. Poate 
daca un asteroid ar veni, toata lumea ar fi de acord ca acesta ar fi foarte 
distructiv! Chiar si atunci ati avea unele dezacorduri. 
 Pamantul are aceasta capacitate unica de a gazdui aceasta 
biodiversitate si, de asemena, de a permite mai multor grupuri diferite sa fie 
sustinute. Multe grupuri care s-au amestecat pe Pamant au venit din 
civilizatii antice din galaxie. Din pacate, o parte din istoria acestor civilizatii 
antice a fost bazata pe conflicte similare care acum au aparut pe Pamant. 
Unele din aceste conflicte galactice s-au incheiat dezastruos. 
 Stiu ca sunt aceia dintre voi care pot avea amintiri vechi de suflet de a 
fi pe planete care s-au distrus. Aceasta nu este o experienta nemaiauzita. 
 Spatiul gol sau indepartarea luminii Creatorului din dimensiunea a 
treia a dat voie aparitiei diferentelor individuale. Pentru ca diferentele 
individuale sa fie total „libere” in exprimarea lor, trebuia sa fie aceasta 
retragere a Energiei Creatorului. Aceasta a avut loc cu o mare regularitate pe 
Pamant. Pentru ca acest lucru este permis sa aiba loc in aceasta galaxie si pe 
alte planete, atunci aceasta retragere a permis diferentelor individuale sa 
creasca si sa pregateasca terenul pentru drama cosmica care a urmat. 
 Drama cosmica se refera la faptul ca, conflictele care sunt in general 
observate si experimentate pe scena mondiala a Pamantului sunt de fapt 
drame cosmice. Acestea sunt teme care au avut loc in alte sisteme planetare 
din acest sector de galaxie. Trecerea de la Nivelul 1 la Nivelul 2 este o 
drama cosmica. Dominatia energiei masculine sau a speciilor cu tendinte 
masculine este o parte a dramei cosmice. Conflictul energiei nucleare si a 
puterilor militare dinamice sunt, de asemenea, o tema cosmica. Tehnologia 
implica parasirea planetei pentru calatoria in spatiu si, totodata, poate duce 
prin intermediul industriei militare la distrugerea planetei. 
 Pamantul a acceptat glorios si intr-o maniera coplesitoare toate partile 
acestei drame cosmice. Voi ii sunteti martori. Unul din motivele pentru care 



sunteti martori este pentru ca ati mai vazut si inainte, si cunoasteti ca exista o 
cale de vindecare a acestei drame si a conflictului. Parte a solutiei acestui 
conflict este aducerea pe planeta a constiintei unitatii si de gandire 
pentadimensionala. 
 Biorelativitatea are ca sursa unirea spiritului uman cu spiritul planetei. 
Aceasta a fost numita conectarea cu spiritul Gaia. Sunteti cu totii fiinte 
foarte senzitive. Sunteti cu totii capabili sa simtiti lumina. Cand folosesc 
cuvantul biorelativitate, folosesc cuvantul „bio” ca referindu-se la un 
organism viu. Relativitatea inseamna cu adevarat „legat de” in acest concept. 
„Bio legat” inseamna ca biologic voi sunteti legati de spiritul Pamantului. 
Aceasta este o parte a gandurilor de vindecare si paradigmei care va va 
aduce unitatea constiintei pe planeta. Forta vindecatoare care trebuie sa 
apara pentru armonia planetara se bazeaza pe principiul ca voi sunteti 
biologic legati de spiritul Pamantului. Prin urmare, cand acest lucru este 
recunoscut, atunci planeta poate incepe sa faca schimbarile necesare. 
 Ceea ce este total uimitor este ca spiritul Pamantului are flexibilitatea 
de a va raspunde. Acest lucru nu ar trebui sa fie surprinzator deoarece 
Pamantul a raspuns de mai multi ani,voua, locuitorilor sai. 
 Este un truism faptul ca Pamantul ca spirit viu are constienta. Poate sa 
nu fie constienta pe care o aveti voi, constienta spatiu-timp, constienta altor 
sentimente si emotii. Ati fi surprinsi de ceea ce contine constienta 
Pamantului. Pamantul recunoaste Soarele. Pamantul este constient de 
celelalte planete din sistemul solar. Pamantul este constient de Soarele 
Central. Pamantul are o constiinta a surselor de energie extra-solara. 
Pamantul are, in particular, o legatura puternica cu Jupiter. Desigur, 
Pamantul are si o legatura puternica cu Marte. Relatia cu Venus a fost destul 
de complexa. Pamantul are o relatie cu Pleiadele. Pamantul are o relatie cu 
Poarta Stelara Arcturiana. Pamantul are o relatie speciala cu Arcturienii. 
Pamantul este constient la un nivel dramatic de locul sau si relatia sa in 
cosmos si relatia sa in acest sector de galaxie. 
 Descoperirile oamenilor vostri de stiinta referitoare la alte galaxii, la 
alte planete, la alte universuri sunt toate primite si integrate in spiritul 
Pamantului. Noosfera, despre care v-am vorbit de curand, este parte a 
campului energetic al Pamantului. Noosfera si ideile si gandurile care sunt 
plasate in Noosfera interactioneaza cu Pamantul. Pamantul este constient ca 
voi sunteti aici. Pamantul este constient de actiunile voastre. Pamantul 
primeste gandurile voastre. Exista doar un numar limitat de oameni pe 
planeta acum care interactioneaza cu spiritul Pamantului. Spun un numar 
limitat deoarece pe baza statistica, este un numar mic. Stiti ca exista sapte 
miliarde si jumatate de oameni pe aceasta planeta. Daca exista doua 



milioane de oameni care interactioneaza cu spiritul Pamantului, numeric este 
un numar mare, dar reprezinta un procent mic din totalul populatiei. Acest 
numar ar fi cu siguranta mare pe Pleiade. Pe Pleiade ati constata ca toata 
lumea face biorelativitate. Toata lumea stie despre „inrudirea bio” cu spiritul 
planetei. 
 Pamantul are capacitatea de a primi gandurile voastre. Pamantul poate 
primi gandurile voastre prin meditatii si, de asemenea, Pamantul poate primi 
gandurile voastre prin Noosfera. Pamantul poate primi energii amplificate 
din sursele spirituale pe care le utilizati, cum ar fi ceremoniile Roatei 
Medicinale. Pamantul, de asemenea, a primit energie de la Soarele Central. 
Pamantul a primit energie de la Poarta Stelara. Pamantul primeste acum 
energie de la Inelul Ascensiunii, un inel spiritual pentadimensional la fixarea 
caruia in jurul Pamantului au ajutat arcturienii. 
 Conectati-va acum si fiti constienti de  bio-inrudirea voastra si bio-
legatura voastra cu Gaia. Simtiti aceasta conexiune puternica cu spiritul 
acestei planete, Mama Pamant. Vom intra in meditatie acum. 
 Pamantul raspunde mai puternic exercitiilor de biorelativitate atunci 
cand stie ca sunteti uniti cu el. Pamantul raspunde exercitiilor de 
biorelativitate cand simte unitatea in constiinta pe care o experimentati ca 
fiinte biologice. Cand sunteti conectati biologic cu Pamantul, atunci 
conexiunea voastra, legatura voastra cu el devine mai profunda. Cand 
legatura voastra cu el este mai profunda, atunci aveti o capacitate mare de a 
influenta circuitul de feedback energetic al Pamantului. 
 Conectarea necesita o sensibilitate mai ridicata deoarece atunci cand 
vreti sa relationati cu cineva, trebuie sa va eliberati de judecata, nevoia de 
control si o mare parte din ego. Va uniti cu aceasta fiinta cu care doriti sa 
relationati atunci cand renuntati la aceste lucruri. Astfel va contopiti si cu 
spiritul Pamantului. Recomand ca in scopul de a va consolida puterile de 
biorelativitate sa lucrati mai intai cu exercitiile de biorelativitate de unire cu 
Pamantul si unire cu spiritul Pamantului. La cea mai buna capacitate a 
voastra, experimentati aceasta legatura. Este o legatura nemaipomenita. 
 Continuand, atunci cand dezvoltarea planetara atinge Nivelul 2, atunci 
si toti locuitorii planetei isi cresc coeficientul de lumina spiritual. La nivelul 
2, cu acest tip de legatura, se dezvolta noi deprinderi de comunicate si 
interactiune cu planeta. De exemplu s-a dezvoltat aceasta pe Pleiade si noi 
am realizat aceasta pe Arcturus. 
 Nu s-a auzit sa avem furtuni pe Arcturus. Nu s-a auzit sa fie furtuni pe 
Pleiade. Nu am avut niciodata aceste ploi torentiale si inundatii pe care voi 
le vedeti acum in California. Noi nu avem ierni cumplite, valuri de caldura, 
cutremure sau eruptii vulcanice. Acestea nu pot avea loc. Cunoasterea 



modului de a influenta planeta intr-un mod mai armonios poate avea loc 
doar atunci cand exista o sensibilitate la unirea cu spiritul planetei. 
 Unii dintre voi sunt acum atat de senzitivi incat va aflati intr-o mare 
suferinta deoarece simtiti durerea din lumea animala. Simtiti durerea 
plantelor si animalelor si maltratarea teribila care are loc. Este prea dureros 
chiar si pentru a discuta. Este acel nivel de sensibilitate care va permite sa 
simtiti si spiritul Pamantului. 
 Omenirea a fost numita bijuteria suprema a Pamantului. Acest lucru a 
fost exprimat minunat in ideile filmului, Bijuteria Albastra ( realizat de 
regizorul Oliver Hauck si acum disponibil prin Light Technology). In film a 
fost descris ca Pamantul simte mandrie si o mare onoare in a avea omenirea 
pe suprafata lui. Dar, voi credeti ca aceasta este reciproca? In general, exista 
multe popoare native si multe seminte stelare care simt aceasta legatura mare 
cu spiritul Pamantului. Popoarele native si semintele stelare nu ar folosi 
gresit puterea „bio-relativitatii” cu Pamantul. Ei ar folosi-o doar pentru o 
intelepciune superioara si un echilibru superior pe planeta. Ei vor sa aduca 
unitatea. Daca aceasta este atinsa , atunci energia de vindecare va domina 
planeta, si ar exista progrese uriase in rezolvarea crizei planetare. 
 Este nevoie de un progres urias. Fortele dominatoare de lacomie si 
putere par iesite de sub control. Aceste forte iesite de sub control pe care le 
vedeti sunt o tema comuna acum cand planeta trece de la Etapa 1 la Etapa 2. 
Umanitatea a pierdut conexiunea bio-relationarii cu Pamantul. Vindecatorii 
planetari lucreaza pentru a restabili aceasta conexiune atat de necesara. 
Pamantul vrea ca voi sa il aduceti la Etapa 2 planetara. Sunteti aici ca sa 
ajutati si sa asistati la miscarea spre urmatoarea etapa de dezvoltare 
planetara.  
 Permiteti-mi sa predau lectura Capeteniei Vulturul Alb. Eu sunt 
Juliano. O zi buna. 
 Hey ya ho ya hey. Hey ya ho ya hey. Salutari. Toate vorbele mele sunt 
sacre. Sunt Capetenia Vulturul Alb. Inima mea s-a emotionat cand l-am auzit 
pe Juliano vorbind despre bio-relationare. Stim ca Pamantul este mama 
noastra. Ce legatura mai puternica exista decat relatia dintre mama si copil? 
 In invataturile noastre avem un mare respect pentru mama. Stim, de 
asemenea, ca mama isi iubeste copilul neconditionat. Pamantul este intr-o 
situatie complicata. Pamantul iubeste omenirea neconditionat chiar daca 
oamenii au fost atat de cruzi cu Pamantul. Omenirea a aruncat bombe 
atomice pe toata intinderea Pamantului, distrugand lucruri. Omenirea a 
blocat raurile si a poluat oceanele. Si totusi Pamantul este Mama, si mama 
inca iubeste oamenii neconditionat. 



 Ce inseamna sa iubesti neconditionat? Inseamna ca orice ar face 
omenirea, Pamantul inca o iubeste. Ce s-ar intampla daca oamenii ar iubi 
Pamantul neconditionat? Puteti sa va imaginati cat de consolidata ar fi 
legatura dintre omenire si Pamant? 
 Exista acum o legatura sufleteasca pe care o aveti cu spiritul 
Pamantului. Pamantul este acum in istoria sufletului vostru. Cand veti parasi 
planeta, unii dintre voi vor merge in alte sisteme planetare, si veti purta cu 
voi aceasta experienta a Pamantului. Veti purta cu voi legatura unica pe care 
o aveti cu Pamantul. Veti invata pe altii peste tot in galaxie despre Mama 
Pamant. Faima ei, frumusetea ei este cunoscuta acum pretutindeni in galaxie 
ca Bijuteria Albastra. 
 Voi ajutati la intarirea spiritului Mamei Pamant conectand-o telepatic 
cu alte planete in alte parti ale galaxiei. Voi o conectati cu arcturienii. Voi 
conectati Mama Pamant cu Poarta Stelara. Voi conectati Pamantul cu 
Consiliul Galactic. Voi conectati Pamantul cu multe fiinte superioare, 
inclusiv cu acele fiinte superioare din Galaxia Andromeda. Voi ajutati 
Pamantul sa se conecteze cu Soarele Central. Voi legati biologic Pamantul 
de galaxie. 
 Stim ca Pamantul detine mari puteri ascunse de vindecare. Eu sincer 
vreau sa spun fiecaruia dintre voi ca Pamantul are in interiorul lui puteri 
mari de vindecare care sunt dincolo de imaginatia voastra. Pamantul este 
capabil sa se vindece, sa se reechilibreze. Pamantul iubeste omenirea 
neconditionat si nu se supara usor pe oameni. Ati putea crede ca Pamantul ar 
trebui sa riposteze cu furtuni mai mari, cu purificari mai mari, cu rasturnari 
geologice mai mari ca raspuns la actiunile abuzive ale omenirii fata de 
planeta. Dar Pamantul este o mama minunata si lucreaza cu voi. Voi sunteti 
copii ei. Noi suntem copii ei. Pamantul are o rabdare mare. 
 Va puteti imagina toata rabdarea care este necesara pentru ca o 
planeta ca Pamantul sa fie gazda umanitatii? Va rog sa va conectati cu marea 
iubire a Mamei voastre si sa conectati Mama voastra cu galaxia. Pamantului 
ii place atunci cand lucrati cu el si il considerati o parte din Familia Stelara. 
Pamantului ii place atunci cand lucrati si va conectati cu Orasele Planetare 
de Lumina. El simte marea voastra legatura emotionala. 
 Aceasta este o expresie a iubirii pentru el cand va creati Orasele 
Planetare de Lumina. Pamantului ii place cand va conectati cu alte Orase de 
Lumina din sistemele stelare. Pamantului ii place cand raspundeti Noosferei 
lui pentru ca, la fel de bine, el este parte a noosferei. El are energii stravechi 
frumoase care se gasesc adanc in nivelele noosferice. 
 Eu, Capetenia Vulturul Alb, vad frumosul camp energetic al 
Pamantului in deplina lui prezenta aurica, lumina bijuteriei albastre 



dezvoltandu-se in acest sector al galaxiei, radiind cu iubirea umanitatii pe 
care o bio-relationeaza cu ea oamenii dragi. Nu exista nimic mai frumos in 
galaxie decat sa vezi fiintele de pe o planeta manifestandu-si iubirea, 
frumusetea si lumina spirituala a sufletului catre planeta lor. Aceasta ESTE 
cea mai mare bucurie pentru toti calatorii stelari care asista. Eu sunt 
Capetenia Vulturul Alb. Suntem cu totii uniti. Ho! 
  
  


