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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 
 

Vom discuta acum despre conceptul numit „resetare” și despre modul în care se aplică acest 

concept la situația curentă de pe planeta Pământ. Pentru a înțelege ce înseamnă resetarea, 

vom folosi analogii cu lumea computerelor și a aparaturii electronice. Dacă în lumea 

calculatoarelor sistemul de operare al unui computer are o defecțiune, vor apărea erori și în 

situațiile mai grave, aparatul nu va funcționa cum trebuie. În multe cazuri vor apărea erori de 

funcționare și nu vor mai merge anumite funcții. Una din metodele de reparare a unui computer 

sau a unei aparaturi care conține un computer, se bazează pe tehnica numită „resetare”. Într-o 

resetare, anumiți parametri sunt șterși temporar sau chiar permanent. Aparatul poate fi închis și 

apoi repornit, dar va reporni într-un mod nou. Printr-un mod nou vreau să spun, de exemplu, că 

anumite amintiri înmagazinate în computer vor fi șterse, și deasemenea anumite setări vor fi 

rearanjate în „poziția implicită”. 

 

Când folosiți calculatoare sau aparatură electronică, de multe ori setați funcționarea aparatului 

în așa fel încât să corespundă nevoilor voastre personale. Unii din voi folosiți setarea asta 

atunci când folosiți computerul personal. De exemplu alegeți un anumit economizor de ecran (o 

anumită imagine pe ecran) și anumite comenzi rapide, care se potrivesc stilului dumneavoastră 

de operare. Când se face resetarea, toate setările personalizate sunt șterse sau îndepărtate, și 

programul sau calculatorul pornește ca și cum ar fi nou nouț, revenind la setările de fabrică, la 

setările din „poziția implicită”. Mai există și alte principii de resetare pe care vreau să le discut 

înainte de a folosi această comparație, pentru a argumenta necesitatea resetării unora din 

programele de operare a Pământului. 
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Prima componentă a resetării este ștergerea setărilor personale din calculator și a memoriei 

ocupate pentru nevoile voastre personale. Voi vă gândiți că ar fi bine să resetați aparatul numai 

când s-a produs o eroare gravă și aparatul nu mai funcționează cum trebuie. De asemenea cât 

va dura procesul de resetare, aparatul nu va mai funcționa. Această tehnică a resetării implică 

un al doilea pas numit „rebooting”(repornire). Dacă faci „rebooting” aparatul se restartează, dar 

cât durează procesul de repornire aparatul nu poate fi folosit. Nu poți folosi nici o funcție de care 

ai nevoie, în timpul repornirii și resetării. Rebooting (repornirea) nu readuce aparatul la setarea 

din fabrică, ci curăță memoria temporară a calculatorului când acesta se restartează, pentru ca 

aparatul să poată funcționa mai eficient. Diferența este că atunci când s-a terminat resetarea, 

aparatul este și restartat, și atunci totul revine la „setările de instalare din fabrică”. 

 

O resetare sau „rebooting” nu rezolvă întotdeauna orice problemă. Resetarea cu succes a 

calculatorului înseamnă că aparatul se repară, dar nu există garanții și au fost situații când 

rebootingul nu a rezolvat problema. Există situații când resetarea nu reușește să rezolve erorile 

care fac aparatul să funcționeze greșit. 

 

După ce v-am oferit această scurtă introducere referitoare la resetarea și rebootingul din lumea 

electronică a calculatoarelor, voi transfera discuția în domeniul planetei Pământ. Acest concept 

de resetare și rebooting are valoare metaforică. Există un program care rulează Mama Pământ 

și dimensiunea a treia. Aceste programe controlează fiecare aspect al sistemelor existente pe 

această planetă. Programele sunt individualizate pentru economia țărilor de pe planetă, pentru 

activitățile geopolitice, pentru tiparele meteo și desigur și pentru ceea ce voi numiți schimbare 

climatică și încălzire globală. Programele geologice includ cutremurele și activitatea vulcanică, 

vânturile, curenții de aer, curenții oceanici etc. Fiecare din aceste sisteme complexe are un 

program. Și fiecare din aceste sisteme și programe interacționează cu un program uriaș numit 

„Planeta Pământ”. 

 

Noi arcturienii privim sistemul Pământului și toate componentele sale, și vedem cum 

interacționează aceste sisteme. Vedem că unele sisteme se destramă și se prăbușesc. În multe 

sisteme de pe planetă există erori de funcționare. În acest punct din dezvoltarea planetei 

Pământ și din evoluția sa, Maeștrii Înălțați, arcturienii și Domnul Sananda se gândesc să 

implementeze o resetare a planetei Pământ. Această resetare ar rezolva în mod cert multe 

defecte de funcționare. Amintiți-vă însă că o resetare implică suspendarea temporară a 

energiilor și funcțiilor aparatului. Funcțiile aparatului trebuiesc suspendate astfel încât aparatul 

să treacă prin rebooting, ca să se facă o nouă implementare a sistemelor. 

 

O resetare poate crea greutăți pentru planetă. O resetare trebuie luată în considerare pentru o 

planetă numai atunci când există un pericol imediat și o posibilitate foarte serioasă de auto-

distrugere. Pământul a ajuns acum într-o situație în care se poate lua în considerație o resetare. 

Există mai multe metode care se pot folosi la resetarea Pământului. Noi arcturienii am mai fost 

implicați în resetarea altor planete, atunci când aceste planete au avut probleme serioase. Una 

din metodele luate în considerare, despre care s-a discutat pe larg, se referă la conceptul 

„primului contact”. Primul contact este experiența prin care ființe din afara planetei voastre și a 
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sistemului vostru solar iau contact pentru prima dată cu planeta voastră și cu oamenii. De ce ar 

provoca un prim contact o resetare, și cum ar putea un prim contact să aibă un efect pozitiv în 

reprogramarea a multe sisteme diferite? 

 

 

Înainte să explorez aceste subiecte aș dori să mă opresc un moment să meditez împreună cu 

voi asupra primului contact pentru că știu că acesta este un subiect important, și că mulți din voi 

care ascultați sau citiți acum doriți foarte mult să participați la primul contact. Voi aveți motivații 

puternice ca să fiți martori la primul contact. Mulți din voi scrieți despre primul contact, îl 

așteptați și vă întrebați cum va influența el planeta și cum va aduce un nou echilibru. Credeți-

mă, primul contact ar produce o resetare planetară. Să stăm puțin în meditație și să medităm la 

cuvintele „primul contact” și la ce înseamnă ele pentru voi. (Intonează OOOOOOHHHHHH, 

OOOOOOHHHHHH, OOOOOOHHHHHH). 

 

Un prim contact are implicații multiple pentru fiecare sistem de pe Pământ, dar un prim contact 

ar reseta în mod special următoarele sisteme și valori de pe planetă: structura geopolitică a 

planetei, situația mediului înconjutător de pe planetă, și se include aici posibilitatea primirii de 

noi tehnologii pentru repararea mediului înconjurător. Pentru voi care sunteți semințe stelare 

arcturiene, un prim contact nu ar constitui o experiență șocantă. De fapt cei mai mulți din voi 

abia așteptați să se producă primul contact. Sunteți foarte nerăbdători și dezamăgiți că primul 

contact nu s-a produs deja. Un prim contact este un eveniment de anvergură planetară văzut de 

toată lumea de pe planetă care are acces la știrile transmise de mass-media, și astfel este 

martoră la eveniment. 

 

Cum va afecta primul contact credințele și sistemele religioase? În primul rând, sistemele 

voastre religioase se bazează pe credința că Pământul se află în centrul universului, ca și cum 

Pământul ar fi tot ce există. Filozofii și astronomii din trecut credeau în mod greșit că stelele se 

învârt în jurul Pământului și din această cauză ei înțelegeau universul într-un mod eronat. Au 

existat momente în istoria acestei planete, când astronomii au încercat să prezinte o viziune a 

universului mai științifică. De exemplu Galileo a încercat să explice că Pământul nu se afla în 

centrul universului. Dar această teorie contrazicea credințele sistemelor religioase din acea 

vreme și Galileo a fost pedepsit pentru „erezia” sa științifică. 

 

Dacă vă gândiți la conceptul de „prim contact”, apare în mod firesc întrebarea dacă în trecut nu 

au existat profeți și mesia de pe alte planete, care au vizitat Pământul și alte planete din galaxie. 

O altă întrebare este – ce putere au ființele care fac primul contact, ca să influențeze planeta? 

Ne place serialul Star Trek în care apare regula non-intervenției, explicată și explorată 

amănunțit. Ideea este că primul contact trebuie făcut cu mare grijă, pentru că un astfel de 

contact ar putea afecta în mod negativ și karmic evoluția unei culturi. Cultura de pe Pământ ar 

putea fi influențată de civilizația din exterior care ar iniția primul contact. Interacțiunea ar putea 

include o influență culturală și tehnologică transferată de la cei care au făcut primul contact. Se 

va produce un efect tehnologic major atunci când se va vedea în mod clar că este posibil să 

călătorești în cosmos și să depășești bariera spațiu-timp. 
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Primul contact ar afecta două sisteme importante. În primul rând ar fi afectat sistemul religios 

bazat pe credința că viața spirituală înaltă este centrată pe Pământ, apoi ar fi afectată 

tehnologia călătoriei prin spațiu/timp. Simpla conștientizare a faptului că există alte forme de 

tehnologie înaltă ar influența planeta. Dar adevărul este că primul contact ar trebui să aibă 

permisiunea Maeștrilor Înalți care sunt gardienii planetei. Subliniem că primul contact ar fi în 

beneficiul și pentru binele cel mai înalt al sistemelor prevalente pe această planetă. Un prim 

contact de proporție globală trebuie să aibă permisiune de la Maeștrii Înălțați care 

supraveghează planeta. Trebuie să se cadă de acord și să se aprobe metoda de urmat pentru 

ca să fie exercitată o influență pozitivă asupra problemelor acestei planete. Primul contact 

trebuie planificat într-un mod care să aducă beneficii și să influențeze pozitiv sistemele 

planetare. Printre aceste sisteme se află: sistemul economic, sistemele mediului înconjurător, 

sistemele geopolitice, sistemele geologice, tiparele meteo, oceanele și clima. Expectativa este 

ca primul contact să aducă ajutor pentru această planetă, prin rezolvarea unora din problemele 

complexe care o copleșesc. 

 

Noi v-am vorbit adesea despre problemele legate de radiații și despre scurgerile de radiații care 

au permeat diferite zone de pe Pământ. Planeta voastră nu deține o tehnologie capabilă să 

curățe radiațiile din ape și din sol. Cu altă ocazie am pomenit despre o formă de viață gen 

fungus sau bacterie, care ar fi capabilă să „mânânce” sau să dizolve radiațiile. Dar aceasta 

necesită o evoluție înaltă a speciilor de bacterii și viruși care să fie capabile să trăiască prin 

consumarea radiațiilor. În prezent se fac pe Pământ experimente primitive care se bucură de un 

succes moderat, pentru folosirea bacteriilor care să curățe radiațiile. În prezent nu există o 

tehnologie de masă capabilă să facă asta la scară globală. Se poate face numai la scară mică 

într-un laborator sau în piscine închise, sub control. La acest nivel se poate obține un succes 

moderat. Dar este nevoie de o tehnologie mai avansată pentru ca acest proces să se poată 

face la scară mare, pe zone întinse de pe planetă. 

 

Vreau să vă vorbesc despre primul contact ca experiență graduală, și despre primul contact 

care se poate produce ca o experiență imediată cu efect de șoc. Nimic nu e perfect în lume și e 

frumos să spui că Federația Galactică funcționează după „principiul non-interferenței”. Dar 

adevărul este că pe Pământ au existat intruziuni din alte sisteme planetare. Aceste intruziuni s-

au bazat pe interesul personal și servirea de sine. Când vorbesc despre un prim contact acum 

pe planeta Pământ, mă refer la o interacțiune de masă globală, pentru beneficiul planetei. Nu 

mă refer la un contact specific limitat, bazat pe interese personale. 

      

În trecut au existat contacte extraterestre în diferite culturi de pe Pământ. Acest lucru este 

documentat și în Biblie. Este documentat de mitologie, și există chiar dovezi arheologice ale 

contactelor cu ființe extraterestre. De exemplu contactele extraterestre au fost demonstrate în 

construire piramidelor din Egipt. Se știe că Imperiul Siriusian din sistemul stelar Sirius a luat 

contact cu egiptenii și a supravegheat construirea piramidelor, cu tehnologia lor. Stonehenge și 

alte locuri sacre de pe planetă au fost construite cu ajutorul influenței extraterestre. O metodă 

de a învăța gradat despre primul contact a venit prin intermediul arheologiei și prin studierea 

locurilor sacre de pe această planetă, care v-a făcut să conștientizați că o serie de construcții 

extraordinare au fost făcute cu ajutor extraterestru. 
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Mai există oameni care cred că vastele complexuri piramidale au fost construite doar prin 

muncă fizică, folosind trunchiuri puternice de copac și pietre ca leviere care să ridice materialele 

de construcție la un nivel mai înalt. Dar o astfel de idee este greșită, din mai multe motive. De 

exemplu imaginația și abilitatea tehnologică a popoarelor din Egiptul antic nu erau destul de 

avansate ca să permită mișcarea cu precizie a unor materiale mari și grele, și ca să se 

construiască minuțios și cu precizie cu ele. De exemplu maiașii și nativii americani din America 

de Nord nu au inventat niciodată roata. Așa ceva nu exista în concepțiile lor, și roata le-a fost 

adusă din Europa mai târziu. Tehnologia construcțiilor avansate este un exemplu al primului 

contact. Există descrieri ale unor astfel de contacte și în Mesopotamia timpurie. Există multe 

informații care arată că aceste contacte s-au făcut pentru interesul egoist al extratereștrilor. Ei 

nu au venit să aducă pace, înțelepciune și o tehnologie avansată. Ei aveau propria lor agendă 

de folosire a sclavilor pentru extragerea de anumite minereuri. Dar pe de altă parte mai există și 

exemplul unor ființe de evoluție înaltă care au venit pe această planetă ca să aducă îndrumare 

spirituală, și asta poate fi considerat un „prim contact”. 

O altă parte a primului contact se produce  prin chanelling, transă și alte experiențe 

interdimensionale. Contactul gradual include și un al doilea nivel care include visele, poezia, 

arta și diferite experiențe mistice și religioase. Au existat experiențe deosebite documentate, 

cum ar fi cazul unor profeți care au urcat pe un munte și au vorbit cu Dumnezeu sau au văzut 

un obiect zburător – de exemplu Ezekiel, sau ființe care au ascensionat și au trecut în alt tărâm.  

 

Toate acestea sunt exemple de conștiință înaltă și de stări de conștiință modificată, care sunt 

folosite pentru a lua contact cu ființe din alte dimensiuni. Numesc asta contact gradual, pentru 

că informația este primită încet și gradual, prin intermediul stărilor de conștiință modificată. 

Informația este discutată și prezentată oamenilor, puțin câte puțin. Astfel oamenii au ocazia de 

a-și modifica și ajusta sistemele de credință în concordanță cu noile informații și cu energia pe 

care o primesc. Asta s-a făcut de-a lungul a diferite epoci și în prezent pe Pământ au loc mai 

multe experiențe de acest fel. Există mai multe cazuri de oameni care au astfel de „experiențe 

de contact” în vis, în  stare de transă sau prin chanelling. Acest tip de contact este ceea ce eu 

numesc prim contact gradual. Este adevărat că există și o bogată literatură științifică, care 

dispută autenticitatea acestor contacte. Cei care se îndoiesc spun că aceste experiențe sunt 

halucinații și iluzii psihotice. 

 

Primul contact gradual al extratereștrilor susține ideea de liber arbitru. Contactele graduale 

susțin ideea de auto-determinare, ceea ce înseamnă că este posibil să fiți expuși la informații 

despre alte ființe și puteți primi idei și tehnologie nouă, dar încă mai beneficiați de alegerea 

individuală. Puteți alege dacă încă mai doriți să explorați același fel de energie sau doriți să 

explorați tehnologii și idei noi. Primul contact care se produce în modul gradual pe care l-am 

explicat, nu vă ia dreptul la liberul arbitru și auto-determinare, și nu poate fi considerat o 

„intervenție” în treburile planetei. Voi vă păstrați dreptul și abilitatea de a coexista și a conlucra 

cu această energie. 

 

Albert Einstein a comunicat cu ființele de evoluție înaltă, dar el a fost capabil să își folosească 

propria minte și propria disciplină ca să dezvolte ideile care i-au fost oferite. Munca sa a 
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constituit un efort coordonat în comun. Sunt sigur că mulți din voi aveți, la un anumit nivel, o 

interacțiune care ar putea fi considerată contact gradual. 

 

Astăzi vorbim despre primul contact care este un prim contact global, la scară globală. Nu este 

vorba despre contacte locale făcute de ființe extraterestre cu o motivație egoistă de servire de 

sine. Nu este vorba despre contacte graduale în stare de vis, transă sau chanelling, sau despre 

alte experiențe mistice și religioase. Este vorba despre un prim contact global. Explicăm de ce 

un prim contact global ar constitui un pas necesar pentru resetarea sistemelor planetei. 

 

În alte epoci din trecutul istoric nu era posibil să aveți un prim contact global. În alte epoci nu 

exista rețeaua globală a internetului și mass media. Nu exista o televiziune globală prin satelit, 

și nu exista nici un sistem de comunicație telefonic între continente, cum aveți voi acum. Dar în 

trecut nu existau nici tehnologii planetare periculoase, capabile să distrugă sisteme întregi și 

specii întregi în perioade scurte de timp. Din această perspectivă, un prim contact făcut acum 

cu ființe de evoluție înaltă cum ar fi arcturienii sau pleiadienii, ar duce la o resetare planetară. 

Un prim contact global ar putea fi o cale de transformare imediată a modului în care 

funcționează planeta. 

 

Este important de arătat că orice prim contact va trebui făcut de către ființele extraterestre dintr-

o poziție de putere, adică guvernele de pe Pământ nu vor avea puterea de a face nici un rău 

ființelor de evoluție înaltă din alte dimensiuni, care inițiază primul contact. O altă cerință este că 

se va aduce un mesaj care va afecta oamenii în mod profund. Un mesaj al primului contact va 

schimba cu adevărat modul în care funcționează oamenii, și astfel va ajuta la resetarea 

planetei.  

 

Este necesară o fundație nouă pentru funcționarea tuturor sistemelor făcute de om de pe 

Pământ. Este necesară o fundație diferită pentru economia mondială. S-au făcut deja multe 

interpretări și s-au lansat sugestii privitoare la modul în care ar putea evolua diferite sisteme 

economice bazate pe primul contact. Poate ați auzit de mai multe sisteme financiare care ar 

putea fi folosite pentru economia mondială. De exemplu sistemul financiar NESARA se bazează 

pe resetarea economiei mondiale, astfel încât să poată fi distribuită bogăția într-un mod mai 

echitabil pe planetă. 

 

O experiență pozitivă a primului contact cu extratereștrii poate iniția o resetare planetară. Dar 

amintiți-vă că în orice perioadă de rebooting (repornire) este posibil ca sistemele să nu mai 

funcționeze. Au existat discuții despre despre acest gen de experiență în literatura voastră, în 

scrierile voastre mistice și în science fiction. Este vorba de intrarea într-o zonă nulă, o perioadă 

de timp în care totul, inclusiv echipamentul electronic, va fi neutralizat. O resetare ar neutraliza 

multe aspecte ale funcționării sistemelor de pe Pământ, inclusiv ale sistemelor mediului 

înconjurător. Vorbim despre vremuri în care va exista o neutralizare a conflictului global, când o 

țară nu va mai putea să domine sau să amenințe altă țară. Există trimiteri la rebooting și în 

discuțiile și predicile lui Isus/Sananda. Vă amintiți vestita sa expresie – „Cei blânzi vor moșteni 

Pământul”. Acesta este un exemplu de rebooting. Este un exemplu în care sistemul normal de 
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operare nu mai funcționează. Cei care adună putere prin acumularea de avere și bani și 

jefuiesc planeta ca să obțină avere și bani, nu vor mai avea putere. Acesta este efectul resetării. 

 

Când Isus/Sananda a spus că „cei blânzi vor moșteni Pământul”, el s-a referit probabil la cei 

care nu sunt egoiști și nu încearcă să adune avere în interes peronal. Cei blânzi sunt cei smeriți 

care vor să salveze planeta și să creeze un nou echilibru și un nou sistem. Din această 

perspectivă, primul contact este un eveniment revoluționar care va transforma planeta. Este un 

eveniment care va neutraliza temporar toate sistemele, astfel încât să se producă o reorientare 

a principiilor de operare ale tuturor acestor sisteme. Când se va întâmpla asta, va exista 

oarecare discomfort. Va exista rezistență la resetare, pentru că cei care au adunat putere nu vor 

putea să o mai păstreze dacă nu se vor mula după noul sistem. Va exista un mod nou de 

administrare a resurselor planetei și un mod nou de abordare a poluării. După resetare va exista 

un mod nou de abordare a încălzirii globale, și un mod nou de căutare a unității planetare, un 

mod nou de construire a frăției între ființe. 

 

Vreau să vorbesc acum despre primul contact și Energia Mesianică. S-a discutat mult despre 

Energia Mesianică, mai ales dacă vă gândiți cât de necesară este tehnologia înaltă și 

intervenția energiei înalte, care nu se folosesc acum pe planeta Pământ. O sursă de energie 

înaltă există și poate fi utilizată, dar vine însoțită de o responsabilitate extraordinară pentru că 

energia înaltă și tehnologia înaltă pot fi folosite cu ușurință într-un mod greșit. Acesta e unul din 

motivele pentru care încă nu s-a dat undă verde pentru primul contact pe planeta voastră. 

Ființele de evoluție înaltă sunt de părere că tehnologiile continuumului spațiu-timp și tehnologiile 

călătoriei interdimensionale ar putea fi folosite cu ușurință într-un mod greșit. Unul din motivele 

pentru care se amână inițierea primului contact este faptul că noi știm că guvernele voastre ar 

folosi tehnologia interdimensională ca să transporte arme nucleare în spațiul cosmic și asta ar 

produce nenorociri. 

 

Ne facem griji pentru că extratereștrii de vibrație joasă au luat contactul cu guvernele voastre și 

au oferit tehnologie cu țârâita ca o momeală, ca să poată controla lumea voastră. Acest nivel de 

contact nu este de vibrație înaltă. Când noi arcturienii ne angajăm în primul contact, nu avem 

motive egoiste. Nu ne intereseză să folosim resursele Pământului pentru planetele noastre. 

Țelul nostru îl constituie dezvoltarea și evoluția spirituală. Țelul nostru constă din evoluția 

voastră planetară și dorim să vă ajutăm să vă resetați într-un sistem planetar nou. 

 

Vorbind despre resetare, observăm că există o bază pentru asta în Biblie. Resetarea este 

numită „Sfârșitul timpurilor”, sau mai este numită „vremea purificării”. Dar noi nu dorim o 

resetare în care totul să fie distrus. Nu dorim o resetare în care să reveniți la o stare primitivă în 

care să nu mai existe tehnologie înaltă, internet și comunicare globală. Asta ar constitui un pas 

înapoi, și distrugerea tehnologiei de comunicare nu ar putea fi o resetare bună. Amintiți-vă că 

dacă vorbim de conceptul de resetare, după rebooting (repornire) totul revine la o funcționare 

de bază care a fost stabilită inițial pentru acel sistem. Inițial nu s-a intenționat ca sistemul de pe 

Pământ să se împotmolească. Acest sistem nu a fost creat ca să fie contaminat și poluat cu 

substanțe chimice create de om. 
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Informațiile de resetare trebuie să includă cunoașterea despre etapele planetare de evoluție. Vă 

putem arăta imagini și filme cu planete care se autodistrug. Avem chiar imagini cu Atlantida și 

distrugerea ei. Pe de altă parte vă putem arăta sisteme care au trecut cu succes prin etapele 

pozitive de dezvoltare planetară și au ajuns la Etapa 2, care a depășit deja tendința de 

autodistrugere a planetei. Dacă vă arătăm planetele care nu au reușit, sperăm că omenirea va fi 

zguduită de ce vede și va alege o cale diferită. 

 

Haideți să medităm acum asupra primului contact cu ființele de evoluție înaltă arcturiene, 

pleiadiene și cu alte ființe evoluate. Să ne concentrăm pe o interacțiune pozitivă care să 

reseteze sistemele acestei planete într-un mod care să nu fie prea destructiv, și să aducă 

omenirea într-o stare nouă de cooperare. Să medităm împreună la acest mare moment al 

primului contact, care este de natură spirituală și ajută omenirea să evolueze în conștiința 

înaltă. Vom păstra acum tăcerea. (Intonează OOOOOOHHHHHH, OOOOOOHHHHHH.) 

 

Energiile voastre spirituale și munca voastră spirituală ajută la atragerea unui prim contact. Voi 

faceți parte din pregătirea pentru această interacțiune. Este posibil să se reseteze toate 

sistemele acestei planete, și voi puteți participa la această resetare. 

 

La nivel personal există sisteme și credințe care pot fi resetate. Transformarea personală este 

unul din cele mai puternice aspecte ale acestor vremuri de transformare planetară. Pot fi 

schimbate sisteme și credințe la nivel planetar, dar și la nivel personal. Pot fi schimbate lucruri 

cum ar fi:  Cine ești, ce crezi că ești, ce abilități ai, ce talente ai și ce fel de vindecare poți să 

faci. Toate aceste credințe despre tine însăți pot fi resetate într-un mod pozitiv. În multe feluri, 

acest lucru se poate întâmpla dacă îți dai seama că ai puterea de a-ți reseta sistemul, călătoria 

sufetului și abilitatea de vindecare. 

 

Acestea sunt vremuri antrenante în care să trăiești pe planeta voastră și știu că fiecare din voi 

ați ales în mod specific să vă încarnați aici ca să participați la acest proces de vindecare. Eu am 

comparat aceste vremuri de schimbare dramatică, cu o eclipsă solară. Voi vă confruntați acum 

pe Pământ cu o eclipsă de energie; va fi o resetare, un prim contact. Sunt vremuri antrenante și 

este emoționant să fii pe o planetă care se află în pragul primului contact. Vă binecuvântez, 

semințe stelare.  

 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 

 

 

 

 

 

 

 

 


