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 Salutări, eu sunt Juliano.  Noi suntem Arcturienii.    
  
  În această prezentare, voi explora patru aspecte ale Subconștientului.  Voi 
explora Subconștientul Personal, Subconștientul unei țări, și apoi Subconștientul 
planetei, iar apoi Subconștientul galaxiei.  Fiecare aspect al acestui Subconștient este 
important pentru înțelegerea situației actuale a Pământului și voi vorbi, de asemenea, 
cu voi despre cum să schimbați sau să purificați Subconștientul, deoarece acesta este 
un aspect important al vindecării pe toate aceste niveluri.  În scopul acestei prezentări, 
voi spune că Subconștientul și Inconștientul vor fi interschimbabile.  Îmi dau seama că 
există diferențe, mai ales în psihologia modernă, dar nu trebuie să intrăm în aspectele 
diferite sau dificile ale explicării acestui lucru acum. 
     Așadar, vă rog, haideți să ne limpezim mințile pentru că vrem să fim deschiși la toate 
energiile și ideile noi.  Este minunat să-ți lași Subconștientul să știe ca acum te afli într-o 
stare calmă, că ești într-o stare receptivă și că tu, ca Samanta Stelara Arcturiană, ești 
deschis să primești noi informații și noi tehnologii care te vor ajuta în căutarea vindecării 
personale și planetare.  Voi face un sunet scurt pentru a ajuta la curatarea de orice 
energii de densitate mai mică din jurul vostru.  (Tonuri "Oh, oh, oh.")  Pe măsură ce 
respirați adânc, simțiți energia din a Cincea Dimensiune și simțiți frecvențele de lumina 
pe care noi Arcturienii, vi le trimitem acum prin nava noastră stelară Athena. 
 Aceasta este o perioadă dificilă pe această planetă și este o criză pe mai multe 
niveluri.  Aveti nevoie de clarificări mai mari; aveți nevoie de vindecări mai mari și aveți 
nevoie de o nouă înțelegere spirituală pentru a vă menține echilibrul pe această 
planetă.  S-ar putea să fiți surprinși să auziți că cheia importantă pentru vindecarea 
acestei planete constă în lucrul pozitiv cu Subconștientul.  Planeta are un Subconștient 
și stochează amintiri.  A fost numit Inconștientul Colectiv sau Subconștientul Colectiv.  
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Este o stocare de informații similare cu ceea ce ați putea considera ca înregistrările 
Akashice.  De fapt, Înregistrările Akashic stochează același tip de informații planetare 
despre care vorbim. 
 Aceste date/informatii -intrări subconștiente care sunt stocate în Subconștientul 
Planetar creează și manifestă realitatea pe care o vedeți acum pe planeta Pământ. Prin 
urmare, cheia schimbării a ceea ce se manifestă acum pe Pământ începe cu și se 
realizează prin colaborarea cu Subconștientul Planetar.  Curatarea Subconștientului 
poate include meditații speciale la nivel mondial și afirmații.  Există o mică perioadă de 
întârziere între Subconștient și manifestare.  Ceea ce este plasat în Subconștient nu se 
manifestă întotdeauna imediat.  Dar, uneori, întârzierea este minoră. 
     Același principiu al Subconștientului este, de asemenea, la locul de muncă în viața 
personală.  Principiile despre care vorbesc în lucrul cu Vindecarea Planetară se aplică, 
de asemenea, propriilor metode de vindecare personală.  Există preocupări diferite pe 
care fiecare dintre voi le-ar putea avea cu privire la starea voastră psihologică și 
emoțională.  De asemenea, este posibil să aveți preocupări cu privire la problemele 
fizice și sistemele de credință și problemele psihologice.  Problemele psihologice includ: 
Cum faceti să înțelegeți și să aiba sens ce se întâmplă pe această planetă, mai ales 
când ne uităm la faptul că acest tip de experiență planetară se repetă din încarnările 
anterioare pe care le-ați experimentat? 
 Au existat și alte planete, ca si Pământul, care au trecut prin această criză 
similară, o criză pe care am desemnat-o drept Etapa Planetară 1 de dezvoltare.  
Această etapă de dezvoltare se concentrează pe conflictul dintre spiritualitate și 
tehnologie.  Ceea ce este cel mai important este că unii dintre voi se pot confrunta cu 
anumite reacții emoționale, cum ar fi oboseala sau pierderea optimismului.  Unii dintre 
voi au fost pe alte planete înainte, care au trecut prin exact aceeași problemă, și vă 
amintiți că aceste planete au ajuns în auto-distrugere. 
     Această reapariție a acestei probleme mă conduce la tema importantă a 
Subconștientului Galactic.  Nu cunosc mulți filosofi, astronomi sau astrofizicieni care 
vorbesc despre Subconștientul Colectiv al galaxiei.  Dar există și vă voi împărtăși o 
perspectivă uimitoare despre Subconștientul Galactic.  Am descris, pe scurt, modul în 
care funcționează Subconștientul Personal și Planetar și are de-a face cu contribuția, 
tipul de informație, tipul de gânduri și imagini pe care o specie le pune în Subconștientul 
planetei. 
     Omenirea poate direcționa și influența planeta într-un mod pozitiv și, de asemenea, 
o poate influența într-un mod negativ.  Vedeți acum, pe planeta Pământ, mari 
manifestări ale conflictelor și războaielor.  Aceste conflicte sunt vechi, energiile antice 
fiind acum manifestate.  Acestea sunt energii care au fost adânc în noosfera planetară 
și subconștient.  Acum se manifestă într-un mod foarte asemănător crizei.  Voi, ca un 
călător stelar și suflet, ați văzut această problemă a energiilor antice care se manifestă 
în conflicte pe alte planete. 
     Acum puteți înțelege cum și ce rol puteți juca în schimbarea Conștiinței Planetare, 
precum și a Conștiinței voastre personale.  Observația pe care vreau să v-o 
împărtășesc este că Subconștientul Galactic este afectat de toate planetele din galaxie, 
iar Subconștientul Galactic înregistrează toate civilizațiile planetare avansate.  Prin 
urmare, există un subconștient galactic colectiv legat de civilizațiile din galaxia noastră, 
Calea Lactee.  Subconștientul Galactic include, de asemenea, informații și procese 



despre progresul civilizațiilor, precum și evoluțiile de stele și evoluțiile de roiuri de stele 
și luni și multe alte aspecte astronomice.  Suntem interesați de civilizațiile avansate din 
galaxia noastră.  Pentru clarificare, Subconștientul Colectiv în Calea Lactee este 
cunoscut sub numele de Subconștientul Galactic. 
 Pământul participă la Subconștientul Galactic Colectiv.  Ar părea logic.  Ceea ce 
este relevant este că ceea ce se întâmplă pe Pământ influențează Subconștientul 
Galactic.  Au fost multe războaie între națiuni.  Cu siguranță au fost destule războaie pe 
planetă în ultimii 2.000 sau 3.000 de ani.  Din punct de vedere istoric, sentimentele și 
energiile negative, cum ar fi sentimentele de răzbunare și dorința de a distruge celelalte 
grupuri, trec în Subconștientul Planetar din generație în generație până când există o 
rezoluție sau o eliberare sau o vindecare. 
 Contribuția pozitivă în Subconștient este unul dintre factorii cheie în crearea unei 
schimbări pozitive.  Cu ce intrare/informatii contribuie Pământul acum la Subconștientul 
Galactic?  Pământul este aproape de autodistrugere, iar Pământul este aproape de o 
dispariție totală a formelor de viață superioare.  Deoarece Pământul face parte din 
Familia Galactică și din Subconștientul Galactic, atunci celelalte civilizații superioare au 
luat notă de Pământ și lucrează și decid cum să se ocupe cel mai bine de Pământ.  
Vrem să ne asigurăm că energia Pământului are o influență pozitivă în câmpul 
Subconștient galactic, deoarece știm că o intrare negativă și o manifestare negativă pe 
o planetă vor crea negativitate în întreaga galaxie.  Acest lucru explică de ce mulți dintre 
extratereștrii avansați au vizitat Pământul – pentru a monitoriza și a schimba 
autodistrugerea planetei. 
     Subconștientul Galactic este conectat energetic cu un fir subțire, dar puternic de 
"cablu digital".   Când meditezi în lumea galactică, atunci poți intra în aceste "linii de 
cablu" digitale eterice subțiri, care vin de pe Pământ și ies spre Soarele Central din 
galaxia noastră.  Apoi, puteți începe să comunicați cu alți maeștri avansați din galaxie.  
Puteți afla chiar și unde sunt alte planete cu forme de viață mai înalte. 
 Știți cât de mare este galaxia.  Imaginați-vă că există două miliarde de sisteme 
stelare în această galaxie.  Din două miliarde, cum ai putea găsi Pământul?  Ar trebui 
să aveți o cantitate uimitoare de tehnologie pentru a scana frecvențele din jurul galaxiei 
și în jurul acestei secțiuni a galaxiei pentru a găsi Pământul.  Cel mai simplu mod de a 
identifica o planetă cu viață avansată pe ea este să căutați frecvențe radio emise de pe 
acea planetă.  Dar atunci ai avea problema că frecvențele radio care sunt emise de pe 
o planetă ar putea fi slabe.  Majoritatea semnalelor, în momentul în care ajung la 
marginea unui sistem solar, devin fie distorsionate, fie imposibil de citit din cauza 
scăderii puterii și din cauza zgomotului de fond aferent la marginea unui sistem solar. 
     Trebuie să existe un alt mod mai înalt în care ceilalți Maeștri Galactici se pot conecta 
și găsi alte forme de viață avansate în galaxie.  Această metodă superioară vine din 
ceea ce vorbesc acum, conectându-se energetic cu Subconștientul Galactic și apoi 
conectându-se cu sistemele de cablu eteric digital care sunt emise de toate planetele. 
 Multe dintre civilizațiile superioare din galaxie sunt suficient de preocupate să 
vină pe Pământ, deoarece Pământul poate avea o influență negativă asupra rezultatului 
altor energii galactice.  Cu siguranță este unul dintre motivele pentru care noi, 
Arcturienii, am vizitat Pământul și este unul dintre motivele pentru care ajutăm la 
crearea unor forme de gândire superioare pentru Pământ și la crearea vindecării la nivel 
planetar.  Da, vrem, de asemenea, să vă ajutăm în Vindecarea Galactică. 



 Permiteți-mi să explic ceva mai multe despre Vindecarea Galactică și, de 
asemenea, vreau să o compar cu Vindecarea Planetară.  Eficiența Vindecării Planetare 
este legată de numărul și poziția pe glob a oamenilor care fac Vindecarea Planetară.  
Am vorbit inițial despre faptul că avem 1600 de oameni în grupul nostru de vindecare 
arcturiană pentru Pământ, iar idealul nostru a fost ca acești 1600 de oameni să fie 
răspândiți în jurul planetei.  Aceasta este o rețetă excelentă pentru succesul și echilibrul 
planetar, iar în Vindecarea Galactică, același principiu este adevărat.  Dacă vrem să 
participăm la o energie vindecătoare galactică, atunci am avea cea mai mare eficiență 
având meditatori sau vindecători planetari în diferite poziții în jurul galaxiei.  Și, desigur, 
ne-am dori să fim pe planete care au abilități mai mari.  Încă mai putem lucra cu 
planetele în Etapa 1, dar vrem, de asemenea, să lucrăm cu cei care sunt de formă de 
gândire superioară și coeficient de lumină spirituală mai mare. 
 Aceasta înseamnă că dorim ca Pământul să participe la procesul de vindecare 
galactică.  Vrem ca Pământul, ca planetă de ființe superioare, să fie un 
destinatar/receptor al Energiilor Galactice, și, de asemenea, un emițător, adica pentru  
trimiterea de energii mai superioare în galaxie.  Vorbim despre Orașele Planetare ale 
Luminii și Orașele Surori galactice.  Am indicat chiar că conectarea cu Orașele Surori 
Galactice oferă un aspect important al Vindecării Planetare.  Colaborarea cu Surorile 
Galactice este importantă.  Este dificil să identificăm Orașele Surori galactice, iar o 
parte din motiv se datorează faptului că nu există o hartă stelară simplificată despre 
care să vă putem spune si care sa indice unde se află orașele galactice.  Multe sisteme 
stelare nu au nume în textul astronomic actual al Pământului.  Există milioane de stele 
de cealaltă parte a galaxiei. Ele nu sunt numite încă, iar unul dintre motive este pentru 
că sunt atât de multe, iar celălalt motiv este că unele dintre aceste alte stele sunt greu 
de văzut din poziția voastră pe Pământ, care se află la marginea exterioară a galaxiei.  
Dar lucrăm la o metodă de a vă identifica și de a vă oferi numele orașelor surori 
Galactice care doresc să lucreze cu dvs.  
     Dar punctul cheie astăzi este că voi, ființele Pământului, participați la Energia 
Galactică.  Pământul poate participa la Vindecările Galactice.  Noi, Maeștrii 
Ascensionați, inclusiv Arcturienii, avem dorința de a vizita și de a ajuta Pământul. 
     S-ar putea sa fiti surprinsi când spun că există o nevoie de vindecare Galactica.  În 
această secțiune a galaxiei au existat conflicte și a existat chiar autodistrugere a 
sistemelor planetare.  Lyranii au fost o civilizație avansată care trăia în această secțiune 
a galaxiei cu 300 până la 500 de milioane de ani în urmă.  Ei au existat pentru o lungă 
perioadă de timp, dar au degenerat în conflicte.  Ei au avut multe avanposturi planetare 
în toată această secțiune a galaxiei și au intrat într-un conflict major în cadrul civilizației 
lor care a dus la distrugerea lor. 
     Lyranii și energiile lor au devenit parte a Subconștientului Colectiv al Pământului, iar 
Pământul a moștenit o parte din energiile lor galactice dezechilibrate.  Această 
moștenire explică unele dintre conflictele care se întâmplă acum pe Pământ.  Conflictul 
major pe care îl identific și care cauzează probleme pe Pământ este că progresele 
tehnologice s-au mișcat mai repede decât progresul spiritual.  Această problemă poate 
duce și a dus la autodistrugerea sistemelor planetare.  Eu nu vreau să văd că se 
întâmplă cu Pământul acest lucru.  Si nici voi nu vrei să vedeti că se întâmplă asta.  
Știm că Pământul este aproape de mai multe puncte de cotitură/rascruce periculoase și, 
prin urmare, este timpul pentru o intervenție planetară.  Voi faceți parte din această 



intervenție și voi faceți parte din sistemul vindecătorilor planetari.  Există metode pe 
care le putem folosi pentru curățarea unui Subconștient Planetar.  Există metode de 
rezolvare a acestor răsturnări de situație. 
     Vreau să vorbesc despre Subconștientul Personal și despre modul în care 
Subconștientul vostru Personal vă afectează, deoarece acest lucru vă va ajuta, de 
asemenea, să înțelegeți procesul de curățare a Subconștientului Planetar.  Este 
important să înțelegeți cum să lucrați cu Subconștientul, deoarece Subconștientul 
controlează atât de mult viața personală și ceea ce se întâmplă pe planetă.  Și este o 
necesitate acum pe această planetă ca toate semintele stelare să-și poată stăpâni 
Subconștientul și, prin stăpânirea Subconștientului, veți avea o mai bună înțelegere a 
Subconștientului Planetar. 
 
     Există atât de multe straturi diferite ale Subconștientului unei națiuni, iar astăzi 
Statele Unite, de exemplu, se confruntă cu conflicte rasiale antice care au fost prezente 
acum 250, 270 de ani.  Aceste conflicte sunt încă sub conștiența majorității popoarelor 
și încă influențează prezentul actual. 
     Australia este un alt exemplu de țară afectată de conflictele antice.  Există conflicte 
energetice profunde și neînțelegeri între poporul Aborigen și Australieni, iar acestea 
datează de secole.  Pot merge în alte țări moderne de pe Pământ și să identific conflicte 
antice similare între grupuri de oameni care trăiesc împreună.  Ne putem întoarce în 
Europa și putem afla cum conflictele care au loc între Rusia și Ucraina se referă la vechi 
conflicte nerezolvate care se află în subconștientul fiecărei zone.  Acest război 
ucraineano-rus actual nu este doar ceva care a izbucnit în februarie 2022.  Acesta a 
fost construit în parte datorita modelelor de memorie subconștiente  dintre poporul rus și 
ucrainean pentru o lungă perioadă de timp. 
 Să ne uităm din nou la Subconștientul Personal, și unul dintre lucruri este faptul 
că doriți să manifestați pace, echilibru și armonie.  Asta înseamnă că nu vreti ca ura sau 
conflictele nerezolvate mai demult să se remanifeste în această viață.  Nu vrei să fii 
implicat în război sau în niciun fel de revoltă violentă, de exemplu. 
     Toată lumea poartă cu ei amintiri din trecutul lor.  Aceste amintiri sunt stocate în 
Subconștientul lor, iar Helio-Ah a comparat stocarea evenimentelor din minte cu 
cardurile de memorie.  Ea a descris frumos că fiecare persoană are între 60.000 și 
70.000 de carduri de memorie în această viață.  Aceste amintiri sunt stocate ca imagini 
similare cu modul în care un SD card de computer stochează fișiere.  Unele dintre 
conflictele pe care le-ați întâlnit în această viață au fost problematice și pot rămâne încă 
nerezolvate.  Imaginile din aceste experiențe sunt încă în memoria ta și în 
subconștientul tău.  
 
     Căutăm modalitățile de purificare a Subconștientului Personal, iar o afirmație care ar 
fi extrem de utilă este: "Îi iert pe toți cei care m-au rănit în această viață, fie intenționat, 
fie neintenționat, și eliberez toată furia pe care o am față de ei".  Spunând această 
afirmație, nu înseamnă că trebuie să aveți din nou o relație cu acea persoană.  Nu 
trebuie să te întorci și să întâlnești din nou oameni cu care ai avut conflicte.  Este 
alegerea ta dacă vrei, dar nu despre asta este vorba.  Este vorba despre eliberarea și 
purificarea Subconștientului tău, astfel încât să nu începi să manifesti conflicte în 
această viață. 



 Această afirmație ar putea fi de ajutor: "Eu, (este bine să-ți spui numele), eliberez 
furia și iert pe oricine în această viață care a încercat să mă rănească, fie conștient, fie 
inconștient.  Eliberez toată furia pe care o am față de ei"." 
 Să medităm la această afirmație.  Această afirmație poate fi eficientă în 
curățarea și purificarea Subconștientului Personal.  Am putea adapta această afirmație 
la Subconștientul Planetar.  Să continuăm să intrăm într-o meditație.  Respirați de trei 
ori și în timp ce stați pe scaun, eu, Juliano, trimit un coridor de lumină fiecăruia dintre 
voi.  Vă simțiți conectați energetic la Arcturieni și ați dobândit o conectivitate spirituală 
mai mare cu Sinele vostru Superior. 
 Vizualizati în fața celui de-al treilea ochi un ecran alb, iar pe acel ecran alb vreau 
ca tu, dacă te simti confortabil, să lucrezi din nou la această afirmație mai intens.  Scrieți 
afirmația: "Prin prezenta, iert pe toți cei din această viață care m-au rănit, fie intenționat, 
fie neintenționat, și eliberez orice mânie pe care o am față de acei oameni sau față de 
acea persoană"."  Vizualizați ecranul alb cu acea afirmație scrisă pe el și apoi îl vom 
descărca în Subconștientul vostru.  Vom fi în liniste pentru un minut sau două.  (Liniste) 
 (Tonuri "Oh, oh.")  Lăsați puterea afirmatieii voastre să fie exprimată în aceste 
cuvinte puternice pe care le-ați scris pe ecranul alb în fața celui de-al treilea ochi.  Cand 
ajung la trei cu numaratoarea, să ne lasati sa descărcam această afirmație în 
subconștientul dumneavoastră.  Unu, amintindu-va cât de multă putere veți câștiga prin 
eliberarea de orice resentimente, de ura, manie,  Doi, gata să treacă la noi niveluri de 
purificare a Subconștientului vostru, și trei, știu că aveți puterea și tehnica acum pentru 
a actualiza această declarație puternica.  Descărcați-o acum în subconștientul 
dumneavoastră.  (Tonuri "Oh, oh.")  Unul dintre marile secrete ale progresului spiritual 
este capacitatea și înțelegerea cu privire la modul de a lucra cu Subconștientul. 
 Să trecem acum la Subconștientul Planetar.  Este mai complex atunci când 
vorbim despre Subconștientul vostru, deoarece pentru munca personală vorbim doar 
despre o viață aici pe Pământ.  Dar este posibil să vorbim si despre alte vieți multiple pe 
care le-ați avut si care vă influențează abilitățile și vă influențează luarea deciziilor și vă 
influențează sentimentele.  Dar avem o situație complexă pe planeta Pământ.  Aceasta 
este o planetă uimitoare, deoarece există atât de multe limbi pe această planetă.  
Această planetă este cu adevărat neobișnuită.  Există atât de multe rase diferite și religii 
diferite.  Pământul a devenit un conglomerat de energii diferite.  Multe dintre aceste 
energii provin din afara sistemului solar.  De exemplu, energia Lyranilor face parte din 
vechiul Subconștient Colectiv al umanității. 
     Unele dintre aceste energii asemănătoare războiului au intrat în Subconștientul 
Planetar.  Și astfel noi, ca vindecători planetari, trebuie să căutăm modalități de 
purificare a Subconștientului Planetar, pentru că amintiți-vă, ceea ce se întâmplă în 
Subconștient se va manifesta în cele din urmă în realitatea prezentă.  Acesta este un alt 
secret în dezvoltarea planetară spirituală. 
     Imaginați-vă pacea și armonia totală timp de una sau două zile pe această planetă.  
Este greu de imaginat.  Dacă acest lucru s-ar întâmpla, tot nu ar fi suficient să vindeci 
planeta, pentru că ai avea reziduul programării subconștiente anterioare care ar 
influența în continuare manifestările de pe această planetă.  Adevărata Vindecare 
Planetară trebuie să includă, de asemenea, lucrul cu Subconștientul Planetar. 
     Care sunt câțiva dintre pașii necesari pentru a lucra cu conflictele de pe planetă prin 
purificarea Subconștientului Pământului?  Primul pas este că trebuie să adunăm mulți 



vindecători planetari.  Voi sunteți unul dintre vindecătorii planetari.  Al doilea pas este că 
avem nevoie de vindecători planetari din întreaga lume care sunt dispuși să lucreze 
împreună în meditațiile vindecării planetare.  Al treilea pas este că trebuie să punem în 
aplicare o tehnică galactică de purificare a Subconștientului Planetar. 
 
 De exemplu, pentru a lucra cu războiul din Rusia și cu războiul din Ucraina, 
atunci ar fi util să avem Seminte Stelare care sunt ucrainene și rusești în meditația 
noastră.  Compar acest lucru cu unul dintre motivele pentru care extratereștrii avansați 
au venit aici.  Ei vor să fie pe Pământ atunci când facem meditații planetare.  Este mai 
eficient să ai cate un reprezentant din toate secțiunile galaxiei în timpul lucrărilor de 
vindecare galactică pe Pământ. 
     Una dintre metodele de purificare a Subconștientului de pe Pământ este de a găsi o 
afirmație care va purifica toti oamenii diferiti și toate energiile diferite.  Iată o afirmație de 
bază și eficientă pentru vindecarea Subconștientului Planetar: "Cu toții suntem frați și 
surori galactici pe planeta Pământ"."  "Suntem cu toții Frati si Surori Galactici pe planeta 
Pământ" este un mesaj pe care trebuie să-l răspândim în jurul planetei.  Fiecare cuvânt 
din acest mesaj are o mare semnificație, în special cuvântul "Galactic".  Vreau ca 
oamenii să înțeleagă că noi, si voi, suntem un popor galactic, oameni galactici.  Nu 
sunteți doar oameni de pe planeta Pământ, ci sunteți cetățeni galactici.  Poate că nu 
toată lumea este o Samanta Stelara, dar există suficiente seminte stelare pentru a 
permite tuturor să știe că există Energie Galactică aici, pe această planetă Pământ.  Și 
îmi doresc ca această energie a semintelor stelare să devină mai puternică.  Aceasta 
este o afirmație puternică de folosit pentru purificarea Subconștientului planetei: 
"Suntem cu toții frați și surori galactici pe planeta Pământ"." 
 Să vizualizăm Polul Nord și să vedem deasupra Polului Nord un imens ecran alb, 
iar voi, ca vindecători Arcturieni planetari, sunteți capabili să vă bilocați într-un cerc de 
lumină deasupra Polului Nord cu mine.  Eu, Juliano, stau cu câțiva dintre frații și surorile 
Arcturiene în acest cerc imens de deasupra Polului Nord.  Polul Nord are un câmp 
electromagnetic fantastic și radiem în interiorul acestui frumos cerc energetic de lumină.  
Deasupra noastră se află Oglinda Iskalia conectată la Soarele Central, coborând 
impulsuri de lumină vindecătoare galactică puternică.  În centrul cercului de mai sus 
este acest ecran alb imens, similar cu ecranul pe care l-am folosit pentru munca 
personală cu Subconștientul vostru.  Pe acest ecran, vom scrie cuvintele: "Suntem cu 
toții Frati si Surori Galactici pe planeta Pământ."   Vedeți acele cuvinte scrise pe ecranul 
alb de deasupra Polului Nord și meditați cu mine la această afirmație.  Vom intra în 
liniste.  (Liniste) 
 Voi repeta această afirmație: "Suntem cu toții frați și surori galactici pe planeta 
Pământ."  (Tonuri "Oh, eh")  Această afirmație puternică scrisă pe ecranul alb de 
deasupra Polului Nord este acum gata să fie descărcată în Subconștientul Planetar și 
va avea un efect pozitiv de vindecare pe întreaga planetă.  Și această afirmație ne 
ajută, de asemenea, să pregătim planeta pentru Primul Contact.  "Cu toții suntem frați și 
surori galactici pe planeta Pământ."  Descărcați această afirmație în Subconștientul 
Planetar acum.  (Tonuri "Oh.")  Toate mesajele planetare care nu sunt aliniate vor fi 
neutralizate sau șterse din Subconștient.  (Tonuri "Oh, eh") 
 Suntem încă în acest loc de bilocare la Polul Nord, și simțim câmpul energetic 
electromagnetic al planetei, și suntem conștienți de Subconștientul Planetar.  Tocmai 



am descărcat cu succes un mesaj de vindecare și purificare în Subconștientul 
Pământului.  În plus, acest mesaj este un mesaj de pregătire care va întâmpina ființele 
superioare care doresc să facă Primul Contact.  Din această poziție, aș dori să descarc 
această afirmație în Subconștientul Galactic: "Suntem cu toții Frati si Surori Galactici pe 
planeta Pământ." 
 Să descărcăm această afirmație în Subconștientul Galactic și vom folosi aceeași 
metodă.  Vom trimite acest mesaj, această afirmație, folosind lumina prin Oglinda 
Iskalia, direct.  Vom descărca această afirmație în Subconștientul galaxiei.  Acest lucru 
va avea, de asemenea, o putere de vindecare și este o chemare pentru alte ființe 
superioare să se conecteze cu Pământul, deoarece vor ști că există frați și surori 
galactici aici pe planetă.  Ecranul alb apare din nou deasupra ta în acest cerc de lumină. 
Vizualizăm din nou afirmația: "Suntem cu toții frați și surori galactici pe planeta Pământ."  
A se vedea afirmația cu litere de culoare roșie aprinsă.  Acest mesaj puternic va fi acum 
trimis direct, prin Oglinda Iskalia, în Subconștientul Galactic, situat în Soarele Central.  
Puterea și luminozitatea acestei afirmații sunt acum pe ecran.  Ecranul alb se ridică 
până la Polul Nord, trece prin Oglinda Iskalia, care se află deasupra Polului Nord, și 
călătorește cu viteza gândului spre Centrul Galactic, cunoscut sub numele de Soarele 
Central.  Acum este descărcat în Subconștientul Galactic.  Vom intra din nou în 
meditație cu tine și cu mine participand la acest proces. (Liniste) 
 Mesajul a fost primit acum în Soarele Central și este descărcat în Subconștientul 
Galactic.  (Tonuri "Oh.")  Vă pregătiți să vă întoarceți înapoi pe Pământ.  Ne luăm la 
revedere de la toți cei de la Polul Nord din cercul nostru de meditație și va bilocați 
înapoi în casa voastră.  Reintrați în corpul vostru fizic într-o aliniere perfectă. 
     Sunteți parte a unui nou Grup Constiinta, care este receptiv și deschis la 
Subconștientul Galactic.  Pământul se poate vindeca de această criză cu succes.  
Vizualizați un ecran alb în fața celui de-al treilea ochi și vedeți aceste cuvinte: 
"Pământul se poate vindeca cu succes de această criză planetară".  Vedeți acel ecran 
alb în fața celui de-al Treilea Ochi cu această afirmație și trimiteți această afirmație 
Subconștientului Planetar.  Punctul de acces pentru trimiterea acestei afirmații la 
Subconștientul Pământului ar fi Polul Nord.  Trimiteti afirmația la nivelul eteric al Polului 
Nord, la aproximativ 20-30 de mile deasupra Polului Nord, și va intra în Subconștientul 
Planetar.  Descărcați-l acum. 
 Avem nevoie de mai multe intrări-informatii/date de natură pozitivă în 
Subconștientul Pământului.  Sunt foarte ingrijorat de mesajele apocaliptice și 
descărcările acestora, pentru că mulți oameni gandesc asta și descărca în 
Subconștientul Pământului.  Nu este necesar acest lucru.  Pământul poate face față cu 
succes acestei crize planetare.  Și avem nevoie de grupuri mari de oameni ca voi 
înșivă, care să se concentreze asupra afirmațiilor pozitive și puternice pentru a ne 
asigura că acestea sunt descărcate puternic și în mod repetat în Subconștientul 
Planetar.  
 
 Și acum, în concluzie, să facem o afirmație finală pentru voi înșivă: "Sunt capabil 
să fac față cu succes acestei crize planetare in viața mea personală".  Pentru că știu că 
mulți dintre voi suferă de criza planetară.  Repetați această afirmație pentru voi înșivă: 
"Sunt capabil să mă ocup personal cu succes de efectele crizei planetare in viața mea 
personală".  Vizualizați acel mesaj pe ecran deasupra celui de-al treilea ochi și 



descărcați-l acum în subconștientul personal.  Foarte bine. Și așa va fi. Cu toții suntem 
frați și surori galactici care lucrează împreună pentru Vindecarea Planetară a Gaiei.   
Eu sunt Juliano.  Bună ziua. 


