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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

 

Vrem să explorăm acum un concept care are legătură cu biorelativitatea, și am denumit această tehnică 

„noorelativitate”. Biorelativitatea este abilitatea de a comunica telepatic cu Spiritul Pământului pentru a 

genera schimbări în sistemul retur de feedback. Aceasta ajută la păstrarea unui echilibru între diferitele 

forțe aliniate pentru binele omenirii și, aș putea adăuga, pentru beneficiul planetei. 

 

Noorelativitatea se bazează pe conceptul de noosferă. Noosfera este câmpul de energie al gândirii 

colective din jurul acestei planete, și noosfera este conținută în aura sau câmpul de energie al Pământului. 

Noi numim „noorelativitate” abilitatea de a interacționa cu noosfera și a o transforma într-o direcție 

pozitivă. Noorelativitatea se bazează în esență pe principii asemănătoare cu cele ale biorelativității. 

Diferența este că în noorelativitate vă folosiți puterile arcane de energie a gândului ca să ajutați la evoluția 

planetei Pământ și la evoluția omenirii. În această lectură voi discuta diferitele ramificații ale 

noorelativității. 

 

Voi începe prin a discuta despre energia vibrațională. Ca să înțelegeți noosfera este necesar să înțelegeți 

conceptele de câmpuri de gândire și de energie vibrațională. Oamenii au mai vorbit despre iluzia 

dimensiunii a treia, pe care au numit-o Maya. Acest nume este un cuvânt hindus care se poate traduce ca 

„voalul”. În dimensiunea a treia există un voal copleșitor care face ca totul în 3D să pară solid și finit. De 

exemplu vedeți o masă și masa pare solidă. Vedeți o persoană și persoana pare solidă. Vă uitați la planetă, 

și chiar și planeta Pământ pare solidă. 

 

Dar aceasta este o iluzie căreia i se spune Voalul. În realitate totul vibrează. În creierul vostru aveți o 

valvă de percepție care vă face să percepeți lumea ca fiind solidă. Noi numim această valvă de percepție 

din interiorul minții voastre, Sistem de Activare Reticular. Această valvă are diferite nivele de deschidere 

sau închidere. Atunci când operează normal în viața obișnuită, această valvă este relativ închisă. Când 
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valva este închisă, voi nu vedeți realitatea vibrațională care există. Dar când valva sistemului de activare 

reticular este deschisă mai larg, puteți vedea. Atunci puteți experimenta lumea energiei vibraționale. 

Puteți vedea câmpul de energie al oamenilor. Puteți vedea viteza de vibrație a aurei celor din jur. Le puteți 

vedea câmpul de gânduri. Le puteți vedea emoțiile. Astfel puteți vedea/afla multe lucruri despre ei! 

 

Când valva voastră de percepție este deschisă, puteți vedea câmpul de gânduri din jurul capului unei 

persoane. Câmpul de gânduri este format din acumularea energiilor gândurilor pe care le ai în această 

viață și a energiilor gândurilor pe care le-ai adus din alte vieți. Acest câmp de gânduri are straturi diferite 

și caracteristici diferite. 

 

De exemplu oamenii care au ajuns la un grad înalt de evoluție și care sunt conectați la Sinele lor Înalt sunt 

capabili să aducă gânduri înalte în câmpul lor de gânduri. Câmpul de gânduri este un câmp de energie 

colectiv din jurul aurei, și este format din energia vibrațională creată de gânduri.  

 

Din nefericire, în acest moment din evoluția omenirii, știința omenirii nu a reușit să creeze un mod corect 

de a măsura acest câmp de gândire, și nu există fotografii capabile să îl redea corect. Dar dacă valva 

voastră de percepție se deschide, ați putea vedea câmpurile de gândire, ați putea vedea că gândurile chiar 

au o energie a lor care ar putea fi descrisă ca un câmp de energie cuantică. Gândurile au capacitatea de a 

crea realitatea. În Kabbala și în alte texte mistice din diferite religii, se spune că Dumnezeu s-a focusat 

inițial pe un gând ca să creeze acest univers. A existat un Prim Gând care a creat această realitate. Ca 

rezultat al acelui Prim Gând, voi experimentați acum dimensiunea a treia, care include realitatea fizică a 

tot ce există în acest univers. 

 

Unii filozofi spun că prima acțiune a început cu cuvintele „Să fie lumină”, care se pot compara cu Big 

Bang. Dar oamenii de știință au pus întrebarea – ce a fost înainte de Big Bang? În mod amuzant, 

astronomii și fizicienii spun: „Știm că a existat Big Bang. Știm că s-a petrecut. Știm ce a explodat și s-a 

extins, știm și cum”. Răspunsul este că ceea ce s-a întâmplat înainte de Big Bang sau cuvintele „Să fie 

lumină” au reprezentat gândul lui Dumnezeu. Gândul lui Dumnezeu a pus în mișcare tot ce există și a 

creat tot ce experimentăm în acest univers. Asta vă arată puterea gândului. Gândurile se acumulează într-

un câmp și așa apar constelațiile, care sunt suma unor gânduri, care împreună creează un câmp de 

gânduri. 

 

Să vedem acum cum se relaționează la noosferă aceste trei concepte – lumea vibrațională, valvele de 

percepție și câmpurile de gândire. Există două lucruri importante pe care trebuie să le discutăm aici. 

Primul este că noosfera, care este câmpul colectiv de energie de gândire al acestei planete, controlează și 

direcționează evoluția tuturor speciilor și evoluția omenirii. 

 

În primul rând putem spune că Home Sapiens face parte dintr-un lanț de specii diferite. Rezultatul final al 

acestei evoluții din care faceți parte va fi o nouă specie mai evoluată. M-ați mai auzit vorbind și în alte 

lecturi despre formele umane diferite care au contribuit la apariția lui Homo Sapiens. Am vorbit mai ales 

despre omul de Neanderthal și omul de Cro-Magnon, și alți hominizi care fac parte din acest ciclu de 

evoluție de care aparține Homo Sapiens. Ce vreau eu să spun este că Homo Sapiens nu este produsul final 

al evoluției. Evoluția și pasul următor al transformării evolutive a Homo Sapiens vor fi direcționate de 

noosferă. Este extraordinar că datorită posibilităților de evoluție ale lui Homo Sapiens, acesta este capabil 

să aibă gânduri înalte și o gândire înaltă. Există mult primitivism pe această planetă polarizată, scufundată 

în dualitate, plină de războaie, de ură și gelozie. Dar cu toate astea, Homo Sapiens este capabil de forme 

de gândire mai înalte decât oricare alte animale sau plante. Este de asemenea adevărat că datorită 

posibilităților de gândire înaltă pe care le are, omenirea poate contribui la evoluția sa și o poate direcționa. 

 

Amintiți-vă – știința de pe planeta voastră spune că acesta este primul moment în istoria acestei planete 

când o specie dominantă poate controla soarta fiecărei alte specii de pe planeta Pământ, și includem aici 
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ficare specie de plantă sau animal. Este de asemenea adevărat că această specie, Homo Sapiens, își poate 

direcționa propria evoluție ca să devină o specie superioară.   

 

Ați putea întreba care va fi numele acestei specii superioare? Este dificil să folosești o terminologie 

științifică semnificativă care să fie recunoscută unanim de oamenii de știință, pentru numele pe care îl va 

purta Homo Sapiens în următoarea sa etapă de evoluție. De aceea mi-am luat libertatea de a numi oamenii 

din următoarea etapă de evoluție a lui Homo Sapiens – semințe stelare pentadimensionale. 

 

De ce am ales acest nume? Pentru că următoarea etapă de evoluție a omenirii are nevoie de conștiința 

semințelor stelare, pentru expansiune și evoluție. Conștiința semințelor stelare include abilitatea de a 

înțelege viața care există dincolo de această planetă și dincolo de 3D. Conștiința semințelor stelare include 

abilitatea de a se conecta cu energia și lumina pentadimensională, care sunt atât de necesare. Puterea 

formelor gând se află în noosferă, în câmpul de gânduri din jurul aurei acestei planete. Există modalități 

prin care Homo Sapiens, pe care îl numesc adesea specia lui Adam, poate direcționa și influența noosfera. 

Deja sunteți familiarizați cu unele din aceste tehnici, care includ folosirea unor afirmații puternice și a 

unor tehnici de energie arcană pentru a spori energia gândului vostru. Alte tehnici includ folosirea puterii 

grupului și a gândirii grupului pentru a trimite energiile gândurilor în noosferă. 

 

Recomand ca în noorelativitate să creăm vizualizări speciale în care afirmațiile sunt văzute ca încastrate 

în câmpul de gânduri al aurei planetare. În acest scop, doresc să mă refer la Inelul de Ascensiune, pentru 

că Inelul de Ascensiune interacționează în mod direct cu noosfera. Dezvoltarea noosferei și evoluția 

omenirii prin formele gând sunt coodonate cu maeștrii ascensionați. Inelul de Ascensiune este o aură de 

energie înaltă care are abilități speciale de a interacționa cu mintea, gândurile și energia maeștrilor 

ascensionați. 

 

Realitatea este că Inelul de Ascensiune face parte și el din noosferă. De-a lungul anilor, am descris de 

multe ori importanța Inelului de Ascensiune și minunatul serviciu pe care îl aduce acesta muncii voastre 

personale și ascensiunii planetare. Un alt serviciu puternic și semnificativ pe care îl aduce Inelul de 

Ascensiune este să asigure o sursă de lumină și o tehnologie care interacționează cu noosfera. 

 

Gândurile pot crea o realitate printr-un grup de gânduri care se unesc, numite constelație. Ce este o 

constelație? O constelație este o acumulare de energie care are o formă. Constelațiile se văd de multe ori 

când vă uitați noaptea la stele. Ca să vorbim despre realitatea științifică, cele 5000 de stele vizibile 

noaptea cu ochiul liber al omului, nu par a avea o formă consistentă. Dar prin ceva ce poate fi numit 

„formațiunea gestalt”, mintea umană a distins forme de animale și alte forme între stele, și a dat nume 

acestor configurații, le-a denumit constelații. 

 

O constelație este o formă supraimpusă peste stele care aparent nu au nici o legătură una cu alta, astfel 

încât să le poată recunoaște mintea, și să interacționeze cu ele. Când vă uitați noaptea la cer veți vedea de 

exemplu Carul Mare, care este sistemul stelar și constelația în care se află steaua noastră, Arcturus. Veți 

vedea acest sistem ca un tipar distinct sau o constelație. Acest tipar are un nume, și asta vă ajută să vă 

relaționați la el energetic. 

 

În realitate, stelele pe care le vedeți nu se află la aceeași distanță de Pământ. Fiecare stea pe care o vedeți 

într-o constelație poate fi la o distanță de ani lumină de celelalte stele. Steaua noastră, Arcturus, se află la 

o distanță de 36 de ani lumină de Pământ, de exemplu. Unele stele din constelația Carul Mare se pot afla 

la o depărtare de 200 sau 300 de ani lumină de Pământ. De multe ori stelele dintr-o constelație nu se află 

în aceeași zonă, și nu se află la aceeași distanță de Pământ. Motivul pentru care sunt văzute ca o 

constelație este că par a fi grupate într-o anumită formațiune de grup, văzute din perspectiva Pământului. 

Datorită perspectivei voastre și datorită abilității voastre de a căuta formațiuni, astronomii pământeni din 

antichitate au reușit să distingă o formă numită constelație. 
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Constelațiile devin un câmp de gânduri și acea formă are un efect asupra minții și a conștiinței omenirii. 

Toate constelațiile au primit forme, de exemplu constelația Orion, constelația Fecioarei și toate 

constelațiile din zodiac. Iar câmpurile de energie ale acestor grupuri de stele s-au acumulat de-a lungul a 

mii de ani. 

 

Grupurile de stele care au devenit constelații constituie un exemplu bun pentru înțelegerea câmpurilor de 

gândire din noosferă. Formele gând creează un câmp de percepție care dă formă realității. Cum se 

întâmplă asta? Acesta este unul din misterele dimensiunii a treia și unul din misterele realității 

multidimensionale și realității pentadimensionale. Este unul din misterele creației. 

 

Cum poate un gând să creeze și să propulseze un întreg univers? Răspunsul nu este simplu. Gândurile și 

câmpurile de gânduri fac o planetă să evolueze și să se transforme. Pot spune că aceste câmpuri de 

gânduri sunt cea mai înaltă formă de lumină a energiei care există în univers. Gândurile sunt vibrații 

energetice, și câmpurile de gânduri au abilitatea de a transcende spațiul și timpul. Gândurile sunt 

multidimensionale și au abilitatea de a transcende viețile oamenilor. De exemplu ați putea aduce un câmp 

de gânduri dintr-o viață trecută în viața următoare. 

 

Unele gânduri conțin câmpuri de gândire negative. Alte câmpuri de gândire sunt pozitive. Unele gânduri 

speciale constituie cele mai înalte forme.  

 

Pentru a explica cum poate fi schimbată o realitate 3D de către o formă gând, mă voi referi la Kabbala. 

Există o anumită meditație kabalistică numită gândirea unitară. În limba ebraică aceasta este numită 

Yechud. Yechud este abilitatea de a crea o formă gând care unește dimensiunile înalte cu dimensiunile 

joase. Această unitate de gândire repară sau vindecă realitatea 3D. 

 

Kabbala relaționează forme gând de unificare și reparare a dimensiunii a treia prin folosirea numelui lui 

Dumnezeu. Kabaliștii credeau că prin recitarea și meditarea asupra unui nume puternic al lui Dumnezeu, 

ei vor putea unifica dimensiunea a treia cu dimensiunea a cincea. Acest lucru va ajuta la reechilibrarea 

Pământului. Yechud sau unitatea gândirii era o practică mistică folosită de rabinii pioși devotați total 

practicii lor de rugăciune, meditație, și de menținere a acestui tip de energie a gândului de vindecare. De 

multe ori, ei se refereau la gândirea Yechud ca la o formă specială de rugăciune. Ei aveau credința că 

oameni speciali dotați cu o energie mistică înaltă și cu abilitatea de a folosi timpul și spațiul sacru ar putea 

crea o nouă realitate, care să conțină lumina înaltă alături de lumina mai joasă de pe Pământ, ajutând 

astfel la crearea unui nou Pământ. 

 

Acest gen de gândire unitară numit Yechud poate fi folosit pentru crearea și implementarea următoarei 

etape de evoluție a omenirii. Puteți folosi o colecție de gânduri sau o constelație de gânduri ca să uniți 

această realitate 3D (care este acum polarizată și plină de dualitate și conflict) cu o energie mai echilibrată 

pentadimensională. Puteți folosi gândirea unitară ca să ajutați la crearea unui nou echilibru. Puteți folosi 

gândirea unitară pentru crearea următoarei etape de evoluție a omenirii. 

 

Filozoful francez din secolul XX, Teilhard de Chardin, spune că omenirea evoluează spre Punctul Omega. 

El s-a referit la următoarea etapă de evoluție ca o înaintare spre Punctul Omega. El nu a folosit termenul 

de Lumină Omega, a folosit numai termenul de Punctul Omega. 

      

Punctul Omega este un țel înalt, un model superior pentru următoarea voastră etapă de evoluție. Cum am 

putea descrie următoarea voastră etapă de evoluție? Trebuie să avem un model pentru asta ca să putem 

descărca, să putem implementa și trimite forme gând corecte care să inițieze următoarea etapă de evoluție. 
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Cum va arăta Omul Nou? Unii l-au considerat pe Isus Sananda ca fiind prototipul Omului Nou, 

următoarea etapă de evoluție a omului. El este exemplul unui om care este capabil să ascensioneze. El a 

fost capabil să întoarcă și celălalt obraz, ca să zicem așa, a fost non-violent. El a fost capabil să iubească. 

El s-a conectat profund cu Lumina Divină, a fost capabil să preia și să curățe karma altor oameni și a 

făcut vindecări numeroase, de multe feluri. El a avut multe calități înalte, care pot fi considerate ca 

aparținând Omului Nou. 

 

Când vorbesc despre Punctul Omega în evoluția omului, mă refer la rezultatul final al evoluției, care este 

cea mai înaltă formă la care poate ajunge omenirea. Cum putem accelera evoluția lui Homo Sapiens către 

punctul următor? O modalitate ar fi crearea unui model și folosirea acestui model ca o vizualizare pentru 

descărcarea și implementarea calităților sale, așa încât acestea să se poată manifesta în dimensiunea a 

treia. 

 

Voi vorbi acum despre Sinele trecut, Sinele prezent și Sinele viitor. Le regăsim și în afirmația sacră „Eu 

Sunt Cel Ce Sunt”, sau „Eu Voi fi Cel Ce Voi Fi”. Această afirmație are mai multe interpretări. Ea 

sugerează că, din perspectiva evoluției, „tu poți fi ceea ce vei fi”. Aceasta înseamnă că ai abilitatea de a-ți 

controla și avansa procesul de evoluție către Punctul Omega, către punctul cel mai înalt.  

 

Afirmația mai înseamnă că privim timpul în mod circular, nu liniar. Dacă timpul este un cerc, Sinele 

trecut, prezent și viitor interacționează. Asta înseamnă că cel mai înalt punct de evoluție al vostru (mă voi 

referi la el în mod colectiv ca Punctul Omega) deja interacționează cu voi. Totul depinde de voi. Este 

munca voastră și misiunea voastră să faceți ca acest Sine Înalt din viitor, acest model înalt, să se manifeste 

pe Pământ. 

 

Îmi place să folosesc termenul de sămânță stelară, modelul de sămânță stelară. Îmi place modelul omului 

nou pentadimensional care are conștiința de sămânță stelară, care este conectat la dimensiunea a cincea, 

care știe cum să își transmute energia din 3D în 5D. Sămânța stelară știe cum să fie multidimensională, 

știe cum să treacă dincolo de timp și spațiu și să călătorească prin coridoare. Sămânța stelară poate lucra 

cu ființe din dimensiunile superioare cum suntem noi, arcturienii. Semințele stelare pot lucra cu energia 

Porții Stelare. Poarta Stelară este ca o gară unde mergeți după ce ați absolvit Școala Pământ, și vă 

continuați apoi încarnările multiple în alte sisteme planetare din galaxie. Sămânța stelară se poate implica, 

poate participa, la formele gând ale unității. 

 

În discuția noastră, vă voi ajuta să creați această vizualizare. Acum încercați să vizualizați starea finală 

perfectă a omenirii din Punctul Omega. Știu că fiecare din voi a văzut multe imagini cu maeștrii 

ascensionați. Aceste imagini înfățișează figuri umane foarte frumoase. Vreau ca în acest exercițiu de 

meditație să vă proiectați ca ființă pentadimensională perfecționată în Punctul Omega. 

 

Ca ființă pentadimensională sau multidimensională veți putea, dacă doriți, să continuați să trăiți în 

dimensiunea a treia. Ați putea utiliza o formă înaltă a voastră care vă place, cu alte cuvinte veți putea să 

vizualizați și să vă creați un corp care să arate gradul de evoluție pe care doriți să îl afișați. Este necesar să 

lucrați cu modul în care vreți să arătați din punct de vedere energetic, inclusiv cu modul în care arată aura 

voastră. Aura voastră este echilibrată? Aveți găuri în aură? Sunt sigilate toate găurile? În ce stare sunt 

chakrele? Sunt deschise complet și se rotesc la vibrația corectă? Există o prezență multidimensională? 

Aveți conectarea cu Sinele Înalt? 

 

Creați acum în minte vizualizarea Sinelui Înalt al vostru din Punctul Omega. Vreau să lucrați cu această 

formă și să o descărcați în noosferă. Vizualizați un curent de conștiință colectiv care direcționează acum 

evoluția speciei Homo Sapiens.  Acum, descărcați în acest curent Sinele vostru Înalt din Punctul Omega. 
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Vizualizați cel mai înalt sine al vostru, evoluat în Punctul Omega, sinele vostru perfecționat, dotat cu 

toate calitățile înalte. Descărcați această imagine în formele gând care creează noosfera planetei Pământ. 

Vizualizați cum Sinele vostru pune această imagine înaltă în curent, și acest curent ca un fluviu include 

evoluția omului de Neanderthal, a omului Cro-Magnon, a lui Homo Sapiens și a semințelor stelare, care 

urcă acum pe scara evoluției perfecte. Prin această practică vizualizați următoarea etapă a evoluței voastre 

ca specie. Vom păstra acum tăcerea, în timp ce faceți această muncă de vizualizare. Amintiți-vă că 

descărcăm și plantăm acest Sine Înalt evoluat în noosferă. 

 

Vizualizați această etapă nouă de evoluție și dezvolatare, cu valva de percepție deschisă. Când valva de 

percepție este deschisă, toată lumea vede adevărul și vede efectele acțiunilor sale. Când valva de percepție 

este deschisă, vezi imediat binele și răul din acțiunile tale. Când aceasă percepție este deschisă, 

comportarea ta se îmbunătățește și îmbrățișează binele. 

 

Vizualizați următoarea etapă de evoluție a omenirii în Punctul Omega. În Punctul Omega, specia lui 

Adam are valva de percepțe deschisă. Vom păstra acum tăcerea. 

 

Amintiți-vă că, în discuția noastră despre Efectul celei a suta maimuțe, am arătat că oamenii de știință au 

concluzionat că un număr mic de maimuțe au căpătat o percepție nouă, și ca urmare a acestui fapt ele au 

învățat și au adoptat tehnici noi, și dezvoltarea lor a influențat în mod dramatic (chiar în mod mistic am 

putea spune), comportamentul altor maimuțe din grupul lor cultural. 

 

Acest Efect al celei de a suta maimuțe se aplică la procesul de evoluție pentru că noosfera favorizează 

evoluția înaltă. Noosfera încearcă să dezvolte și să încurajeze o formă superioară de dezvoltare. Această 

formă mai bună devine un model care are o putere mistică (am putea să o numim putere cuantică), care îi 

poate face și pe alții din grup să se transforme și să evolueze către următorul nivel superior. 

 

Cel mai înalt punct de evoluție se numește Punctul Omega, pentru că atunci când într-o specie există un 

grup de ființe care caută Punctul Omega sau ajung în Punctul Omega în evoluția lor, atunci aceștia încep 

să îi tragă și pe alții în sus, înspre această stare de evoluție superioară. 

 

Gândurile sunt cea mai înaltă formă de energie, dar veți dori probabil să puneți întrebări și despre emoții. 

Cea mai înaltă emoție este iubirea. Referitor la emoții și gânduri, trebuie să lărgesc această stare de 

gândire și experimentare, așa încât să includă și starea de conștiință expansionată, de conștiință trezită. 

 

Iubirea este forma de emoție cu cea mai înaltă vibrație, care unifică sinele și îl aduce într-o perfectă 

armonie. De aceea putem spune că a te iubi pe tine însuți are o energie de vindecare foarte puternică. 

Iubirea este o formă gând vindecătoare și o formă de vindecare emoțională. Deși în discuția noastră 

vorbim despre gânduri și emoții ca fiind separate, în realitate gândurile și emoțiile interacționează. 

Separăm gândurile și emoțiile ca să le explorăm mai bine și să discutăm ce caracteristici au. Dar în 

realitate, gândurile și emoțiile interacționează mereu. 

 

Vreau să concluzionez discuția noastră de astăzi despre noosferă și noorelativitate, arătând că în jurul 

Pământului există un câmp de energie a gândurilor. Și în jurul sistemului solar există un câmp de energie 

a gândurilor sau noosferă. Există o noosferă și în jurul galaxiei. Există o noosferă și în jurul Grupului 

Galactic Local (cum i se spune), care este un mănunchi de galaxii din care face parte galaxia Calea 

Lactee. Unii oameni de știință spun că există între 12 și 14 galaxii care fac parte din acest grup local. 

Există și o noosferă a universului. 

 

Au existat și alte culturi și alți mistici care au lucrat cu conceptul de noosferă, de exemplu rabinii 

kabaliști. Există și mistici tibetani care meditează în peșteri și munți și mențin forma gând pentru 

dezvoltarea Pământului și pentru dimensiunea a treia. De fapt noosfera împărtășește mai multe țeluri cu 
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biorelativitatea. În cazul noorelativității, încercăm să proiectăm și să vizualizăm o formă gând a celui mai 

înalt punct din evoluția Pământului, când planeta ajunge în Punctul Omega. 

 

Cum ar arăta această planetă dacă ar ajunge la cel mai înalt punct al său de evoluție? Cum ar arăta acest 

sistem solar? Cum ar arăta această galaxie? Deja începem să formăm pe Pământ interacțiunea cu 

conștiința galactică, și începeți deja să experimentați noosfera galaxiei. Acesta a fost unul din mesajele 

principale ale lucrului cu Soarele Central. Una din energiile Soarelui Central a fost să vă ajute să deveniți 

conștienți de conștiința galactică și să contribuiți la noosfera galactică. 

 

Călugării tibetani și grupuri de amerindieni cum ar fi indienii Hopi, au lucrat și încă mai continuă să 

lucreze împreună la menținerea formelor gând pentru evoluția omenirii și evoluția Pământului. Din 

observația noastră, situația de pe Pământ a devenit prea complexă pentru aceste grupuri locale și pentru 

grupurile separate, care nu mai pot să mențină singuri energia. Este necesar să fie ajutați de un grup nou 

unit, ca grupul vostru cu care lucrăm acum, care să facă în continuare aceste exerciții pentru evoluție.  

 

Unele concepte de biorelativitate includ repetarea formelor gând, repetarea vizualizărilor, folosirea 

cristalelor eterice, folosirea Inelului de Ascensiune, și meditarea planetară la fusuri orare diferite. De 

exemplu puteți face o meditație globală în care un grup face o vizualizare care se propagă în jurul lumii. 

Un grup poate începe o meditație la ora 11 GMT, apoi alt grup poate începe la ora 12 GMT, apoi alt grup 

la ora 13 sau 14 GMT. Vă puteți conecta cu grupuri globale prin computere și la telefon. Sunt multe 

metode de a lucra cu noosfera, de exemplu vizualizări, afirmații, incantații, roți ale medicinei, sau puteți 

merge în grupuri mari la locurile de putere. De exemplu, Stonehenge este un loc sacru puternic unde se 

pot face vizualizări pentru noorelativitate. Mai există și zonele celor 12 cristale eterice. Și zonele cu cele 

șapte Scări de Ascensiune sunt locuri potrivite în care se poate face noorelativitate. 

 

Amintiți-vă că noorelativitatea dezvoltă un proces de evoluție pentru omenire și pentru planetă. Vă trimit 

iubirea și binecuvântările mele în aceste vremuri de dualitate și polarizare, dar ne apropiem de un moment 

în care Lumina Omega și energia sa vor intra în formele gând și în conștiința speciei lui Adam. Acum 

puteți participa la curentul de lumină și puteți dirija evoluția. 

 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 

 

 

 

 

 


