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Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii. As dori sa analizam conceptul cunoscut 

ca teoria campului unit. Dupa cum stiti, fizica moderna a cautat o teorie care sa explice tot ce 

apare in lumea manifestata. Conflictul a iesit la iveala cand au descoperit ca lumea microscopica 

sau subatomica nu pare sa urmeze aceleasi reguli si reglementari ca si lumea exterioara. 

 Doresc sa compar lumea materiala cu lumea spirituala si sa pun din nou intrebarea cu 

referire la interactiunea lumii spirituale cu lumea materiala. Concret, care este deci relatia dintre 

lumea spirituala si lumea materiala? Cum afecteaza energia spirituala rezultatul manifestarii 

materiale? Trebuie demonstrat faptul ca exista o relatie intre lumea spirituala si cea materiala, si 

trebuie demonstrat, ca atunci cand principiile spiritualitatii sunt folosite adecvat, acestea pot 

modifica, imbunatatii si extinde lumea materiala. 

 Aceasta problema si solutia ei sunt extrem de importante. Fiecare dintre voi in acest 

moment va luptati cu intrebarea cum poate fi rezolvata aceasta mizerie fizica, materiala in care 

se gaseste acum Pamantul? Cum poate spiritualitatea vindeca Pamantul? Ce reguli si legi ale 

spiritualitatii pot fi aplicate pentru a asigura vindecarea Pamantului si aducerea lui in echilibru? 

 Exista intrebari frumoase si intrebari complicate. Sunt sigur ca nu le voi putea raspunde 

complet in aceasta lectura; cu toate acestea, vom incepe sa exploram cat mai mult posibil, astfel 

incat sa aveti o mai mare claritate in activitatea de vindecatori planetari si, de asemenea, in 

activitatea si viata personala. Rolul spiritualitatii a fost dintotdeauna o intrebare care a aparut 

continuu in procesul de vindecare pe care il rulam impreuna cu si pentru fiintele pamantene.  

 Intrebarea la nivel personal este cum sa utilizam energia spirituala si legile ei pentru a ne 

imbunatatii starea de spirit, sanatatea fizica si starea generala de bine? Cum putem folosi aceste 

energii spirituale pentru a ne invata lectiile karmice, si in cele din urma, cum putem utiliza 

energia spirituala pentru a ne completa si accelera ascensiunea personala? 

 Asadar, cred ca putem incepe cel mai bine cu comparatia dintre planul fizic si cel 

spiritual. De ce lumea subatomica functioneaza dupa principii diferite decat lumea normala? De 

ce lumea materiala pare sa functioneze diferit de lumea spirituala? 

 Primul lucru este sa intelegem ca lumea si realitatea materiala are o vibratie mai lenta, 

mai joasa. Lumea materiala vibreaza la o frecventa care este lenta/joasa atunci cand este 

comparata cu taramurile mai inalte. Exista avantaje si dezavantaje ale acestei incetiniri ale 

vibratiei. Avantajul este destul de simplu. Gandurile pe care le aveti in dimensiunea a treia nu se 



manifesta imediat. Un caz plin de umor in acest sens este sa va ganditi la bogatie si sa deveniti 

imrdiat bogati. Daca spuneti de o mie de ori pe zi, voi primi un milion de dolari, si va concentrati 

numai pe acest gand, poate va asteptati ca pana la urma sa primiti un milion de dolari. Cu toate 

acestea, intervin variabile, si de asemenea daca ar fi fost atat de simplu sa devii bogat, atunci 

multi oameni ar fi acum milionari. Nu oricine se gandeste la bogatie este si capabil sa o 

manifeste. Exista si alte variabile care trebuie luate in considerare, in afara de a avea un singur 

gand. 

 A doua situatie cu privire la vibratiile lente din dimensiunea a treia are de-a face cu 

gandurile negative. Stiu ca fiecare dintre voi aveti ganduri negative din cand in cand. Poate ca nu 

vreti sa recunoasteti ca le aveti. Dar sunt sigur ca daca ati privi cu sinceritate, multi dintre voi ati 

marturisi ca aveti ganduri negative despre voi insiva si despre rezultatele din viata voastra sau 

rezultatele anumitor situatii. 

 De exemplu, poate va ganditi ca ceva rau urmeaza sa se intample. Poate va ganditi ca va 

veti pierde banii sau aveti orice alt gand negativ. Sunt sigur ca putem fi creativi si sa inventam o 

gramada de ganduri negative. 

 Totusi, poate ati observat ca nu toate gandurile negative s-au adeverit. De fapt, sunt 

dispus sa pariez ca multe din gandurile negative nu se manifesta. Asadar, este adevarat ca 

gandirea negativa reprezinta o piedica, si este adevarat ca gandirea negativa poate ridica 

eventualitatea manifestarii unor evenimente negative, dar este de asemenea adevarat ca 

gandirea negativa in sine nu poate intotdeauna sa creeze lucruri negative. 

 Aceasta este legea vibratiei incetinite din dimensiunea a treia. Orice ati gandi nu se 

manifesta imediat.  Totusi, exista un corolar al acesteia extrem de relevant. Acest corolar spune 

ca pe masura ce intrati intr-o frecventa mai inalta, respectiv intr-o vibratie mai ridicata, atunci, 

de asemenea, si gandirea voastra va fi mai accelerata (rapida). Deci, ceea ce ganditi se poate 

manifesta mai repede, adica, atunci cand campul vostru vibrational de energie este mai rapid si 

mai ridicat, este posibil sa creasca probabilitatea de manifestare a gandurilor voastre. 

 Si acest fapt este demonstrat atunci cand mergeti sau va aflati in locuri cu energie 

ridicata. Unul din exemplele noastre preferate este Sedona. De exemplu, Scara de Ascensiune 

este plasata la Bell Rock in Sedona. Aceasta are o frecventa vibrationala ridicata, si de multe ori 

cand oamenii se gasesc in frecventa acestui loc, gandirea lor devine accelerata, iar gandurile si 

energiile lor se pot manifesta. Alt exemplu ar putea fi Lourdes, in Franta, care are reputatia unui 

loc cu mari energii vindecatoare. Exista aici un camp unit de energie vindecatoare acolo, si voi 

vorbi din nou despre energia unita pe parcursul acestei lecturi. 

 Practic, aceasta inseamna ca exista campuri energetice de vibratie mai inalta atat in Bell 

Rock si Lourdes cat si in alte locuri puternice din punct de vedere energetic. Acest camp 

energetic este de fapt inradacinat in locatii fizice. Imbunatateste si inalta campul energetic 

existent. Cateodata ma refer la acesta ca la un camp energetic mental. Cand intrati in acest 

camp energetic atunci si voi sunteti afectati si accelerati. Gandurile si energia acestui camp de 



forta unit mental creste energia vibrationala a gandurilor voastre. Aceasta creste probabilitatea 

ca gandurile voastre sa se manifeste. Acesta este un concept important. 

 In dimensiunile mai ridicate, nu exista o incetinire a vibratiei gandurilor voastre. In 

dimensiunea a cincea, cand va ganditi la ceva, se intampla de fapt imediat. Puteti spune ca acest 

lucru este minunat, dar trebuie sa fiti pregatiti. Trebuie sa aveti ceea ce eu numesc starea de 

ego purificat ca sa fiti in situatia in care ceea ce ganditi sa se si intample imediat. 

 Din acest punct de vedere, puteti observa ca dimensiunea a treia poate fi vazuta ca o 

pregatire sau ca un teren de antrenament pentru taramurile mai inalte. Aceasta inseamna ca voi 

va antrenati sa fiti capabili sa ganditi intr-o anumita frecventa vibrationala mentala, luand in 

considerare multitudinea de variabile diferite care exista. 

 Toate acestea ne conduc la urmatoarea concluzie. Odata ce intelegeti aceste reguli si 

legi, sunteti aproape sa deveniti capabili sa creati realitatea. Aceasta este o paralela importanta 

intre lumea subatomica si lumea cuantica a fizicii moderne. Odata  ce intelegeti diferenta dintre 

lumea interioara subatomica si legile care guverneaza lumea exterioara, atunci veti intelege 

legile creatiei. Legile creatiei in lumea materiala au inceput la nivelul subatomic. Prin urmare, 

atunci cand sunteti capabili sa intelegeti si sa stapaniti aceste lumi si legile lor, veti deveni si voi 

apti sa va implicati in forte si campuri energetice care sunt legate direct de creatie. 

 Cred ca este esential sa luati in considerare importanta acestei indemanari pe ambele 

nivele, nivelul subatomic si, de asemenea, nivelul campului energetic mental. Pentru scopul 

acestei discutii, am de gand sa pun un semn de egalitate intre nivelul campului energetic mental 

si spiritualitatea si planul spiritual. 

 Vreau sa subliniez ca, in scopul de a intra in aceasta vibratie mai ridicata si tipar mai inalt 

de gandire, trebuie avut un ego purificat. De ce? Pentru ca daca voi cunoasteti bine aceste legi si 

stapaniti aceste reguli dar nu aveti un ego purificat, atunci puteti abuza de aceasta energie. Ati 

vazut exemple despre cum energia si puterea pot fi folosite in mod abuziv. Cred ca un exemplu 

interesant a fost in templul antic din Israel inainte de distrugerea celui de-al doilea templu din 

Ierusalim. A existat o cunoastere ascunsa si aceasta cunoastere a avut de a face cu numele de 

Adonai. A existat o pronuntie speciala a acestui nume. Doar unei persoane i se permitea sa 

rosteasca acest nume, si aceasta doar cand era singura, intr-o camera sacra, o data pe an. 

 Exista si alte exemple ale acestui tip de cunoastere si energii aparute in piramidele 

antice. Acest tip de cunoastere s-a aratat si in templele mayase si la Stonehenge. In particular, la 

Stonehenge, se rostea numele Creatorului la echinoctii. Acolo de asemenea s-a inteles ca 

echinoctiile sunt de cele mai multe ori perioade cu energie speciala cand campul vibrational 

mental este accentuat si accelerat. Deci, ceea ce ganditi are o mai mare probabilitate de a se 

manifesta in aceste momente. 

 As vrea sa ma intorc la exemplul israelitilor antici din templu. Este evident ca erau foarte 

stricti in ceea ce privea persoana care avea sa rosteasca vibratia Numelui. Motivul era ca daca se 



pronunta corect Numele, atunci se putea crea realitatea. Acesta poate fi o experienta minunata, 

dar in acelasi timp poate fi o experienta periculoasa si distructiva, daca aceasta cunoastere si 

energie ar fi oferite cuiva care nu are un ego purificat. 

 As vrea sa ma opresc un moment si sa vorbesc despre ego-ul purificat. Cred ca exista 

multe conceptii gresite despre ego-ul purificat. In primul rand, ego-ul nu este rau. Scopul nu este 

sa eliminam ego-ul. Scopul este sa aducem ego-ul in echilibru cu restul Sinelui. Aceasta este o 

diferenta importanta. Este natural ca ego-ul sa doreasca castig personal. Nu este deloc gresit ca 

ego-ul sa urmareasca castigul personal. Exista o conceptie foarte gresita in lumea spirituala, 

astazi, chiar si printre unii dintre membrii organizatiilor spirituale, conform careia castigul 

personal este ceva rau. Aceste nu este cazul. Ceea ce este rau, e castigul personal iesit din 

echilibru. 

 Ego-ul are nevoie de castig personal pentru a functiona. Voi aveti nevoie de ceva castig 

personal altfel nu ati avea niciun venit pentru a trai. Aveti nevoie de venituri pentru a avea ceva 

satisfactii. Adevarul este ca satisfactiile materiale au locul lor pe aceasta planeta si in aceasta 

lume. Noi nu sustinem niciodata saracia sau refuzul bunastarii materiale sau a confortului 

material. 

 Singura data cand recomandam refuzul este atunci cand e necesar sa creati un echilibru 

specific pentru a contracara o energie anterioara care a iesit din echilibru. Un exemplu in acest 

sens ar fi cand sunteti extrem de bogati si abuzati de bani si bunuri materiale, si aceste bunuri 

materiale incep sa interfereze cu natura si evolutia voastra spirituala. Ati putea gasi folositor so 

de ajutor sa va izolati si sa va rezumati la bunurile materiale de baza pentru a va readuce in 

echilibru. 

 Echilibrul este un alt concept important in intelegerea a cum functioneaza realitatea 

tridimensionala. Este important sa se inteleaga relatia dintre ego si energiile sacre, si abilitatea 

de a crea  realitatea. Abilitatea de a influenta realitatea intr-un mod rapid si mai accelerat a 

devenit un factor central important in vindecarea planetara. Acum se poate observa din pacate 

chiar tragic, ca planeta este in afara echilibrului. 

 Exista multe variabile legate de aceasta, dar pentru scopul nostru de vindecare 

planetara, putem spune ca aceasta lucrare globala are nevoie de accelerarea legilor creatiei. 

Aveti nevoie sa fiti capabili sa influentati evenimente, sa creati circumstante si sa generati 

energii care sa vindece imediat si sa echilibreze optim aceasta planeta. Exista cu adevarat o 

energie spirituala si o solutie spirituala pentru rezolvarea acestui dezechilibru si “ciclon material” 

al evenimentelor iesite de sub control  care domina acesta planeta. Exista acum un “uragan” al 

evenimentelor care nu pot fi controlate. 

 Suntem acum martori de evenimente care au iesit de sub control, ca un ciclon. Ciclonul 

este un eveniment care are mai multi factori inclusiv incapacitatea de a fi oprit. Ciclonul nu 

poate fi controlat si oricine este la mila acestui eveniment. Exista multe exemple de genul 

acestor evenimente care au aparut recent, si din pacate, va fi o crestere a acestor tipuri de 



evenimente iesite de sub control in viitorul apropiat al Pamantului. 

 De aceea, interventia spirituala despre care vorbesc este asa de valoroasa si necesara. 

Voi, ca vindecatori planetari, lucrati ca sa stabiliti fundamentul pentru crearea unei noi realitati. 

Stabiliti fundamentul pentru manifestarea prin spiritualitate. Va apropiati din ce in ce mai mult 

de acest sacru, antic, dar universal si galactic secret. Secretul este despre cum sa creezi si sa 

modifici realitatea prin intermediul spiritualitatii. 

 Trebuie sa spun ca, Consiliul Galactic stia ca Pamantul si umanitatea se apropie de acest 

secret. Evenimentele legate de dezvoltarea bombei nucleare, a bombei atomice, sunt indicii ca 

umanitatea atinsese punctul de intelegere a lumii subatomice si a crearii unei realitati care este 

negativa. In acelasi timp, si din observatiile noastre facute pe alte planete, apare simultan o 

crestere a spiritualitatii si a principiilor spirituale care guverneaza manifestarea realitatii. 

 Intotdeauna a existat intrebarea daca vor putea fortele spiritualitatii sa depaseasca 

ritmul in care secretele din lumea fizica care au fost descoperite de oamenii de stiinta? Aceasta 

este o tema si o drama continua de-a lungul Galaxiei Caii Lactee. Dupa cum stiti, acesta drama s-

a jucat si in Atlantis. S-a jucat, de asemenea, in civilizatia egipteana. Civilizatia Egipteana la 

apogeul ei a dobandit principii spirituale avansate. Vedeti voi, atunci cand veti fi capabili sa 

stapaniti creatia fizica, veti intelege ca aceasta putere a energiei sacre si de crestere a vibratiilor 

egaleaza ca putere principiile materiei fizice gasite in mecanica cuantica si lumea subatomara. 

 Puterea celor care pot crea realitatea cu puterea gandului si a spiritualitatii este la fel de 

mare ca si puterea mentala si a stiintei implicate in energia particulelor cuantice si subatomare. 

Ambele conduc la secretul creatiei si la secretul universului. Voi, de asemenea, sunteti aproape 

de a descoperi si aplica acelasi tip de principii. O parte din munca noastra se bazeaza pe 

cresterea energiei vibrationale prin lucrul cu cristalele eterice, lucrul cu Orasele Planetare de 

Lumina, lucrul cu templele Arcturiene, lucrul cu Scarile de Ascensiune, si bineinteles, lucrul cu 

energia puternica a Kachinei Galactice. Toate acestea sunt exemplele aducerii energiei 

manifestarii in constiinta voastra, prin spiritualitate. 

Ceea ce este foarte extraordinar este ca voi lucrati deja acum la cel mai inalt nivel de 

manifestare a realitatii pe planeta. Acesta este un fapt nobil si complex. Aceasta abilitate are cel 

mai mare merit. Aceasta abilitate este, de asemenea, ceva ce Consiliul Galactic doreste ca 

aceasta planeta sa dobandeasca. Dar este o cale complexa si solicitanta. Voi sunteti acum 

martorii acestei dificultati aparute. Sunteti martorii, dupa cum am spus, a unei planete mult 

iesita din echilibru. Experimentati si voi personal, destul de des, ca nu sunteti in echilibru. Este 

dificil sa ramai in echilibru atunci cand planeta nu este in echilibru. Este dificil sa fii in echilibru 

atunci cand o mare parte din energiile sociale, economice, politice si de mediu sunt 

dezechilibrate. 

 Faceti o treaba buna invatand sa nu cedati acestor dezechilibre si  sa gasiti in continuare 

modalitatea si energia sa ramaneti in echilibru. Vreau acum sa vorbesc despre dezechilibru si 

echilibru din perspectiva homeostazei. Exista o tendinta naturala pentru organisme si, de 



asemenea, pentru galaxii si sisteme solare si toate sistemele sa tinda catre un echilibru 

homeostatic. 

 Cand ma refer la termenul de homeostaza in aceasta lectura, m arefer in mod egal si la 

termenul de echilibru. Sistemele functioneaza mai bine si mai optim cand sunt in echilibru. 

Teoria campului unit cauta o cale sa explice lumea subatomara si cea materiala. Si de asemenea 

teoria campului unit ar trebui de asemenea sa analizeze mai indeaproape relatia dintre 

spiritualitate si lumea materiala. 

 Una din cheile in a invata sa controlezi si sa operezi in aceste doua lumi se afla in 

conceptul de echilibrare a sistemului. Echilibrarea sistemelor planetare reprezinta un concept 

arcturian in care se aplica un camp mental unit de amsamblu pentru intregul sistem al planetei. 

Cand dorim sa comunicam si sa interactionam cu sistemul de feedback planetar, de exemplu, 

cheia consta in a lua in considerare intregul sistem. Perspectiva si imaginea planetei Pamant, 

Bijuteria Albastra, din spatiu a devenit un element important in a intelege cum pot fi folosite 

spiritualitatea si campurile mentale pentru a vindeca Pamantul. Aceasta imagine a Bijuteriei 

Albastre din spatiu, a intregii planete, ofera tuturor vindecatorilor planetari o perspectiva 

completa, una care influenteaza intregul sistem. 

 Aceasta perspectiva este valoroasa. Este acea viziune pe care dorim sa o implementam 

in vindecarea planetara. Este acea perspectiva care, de fapt, este legata cu o serie din activitatile 

energetice pe care le facem cand lucram in particular cu cristalele eterice, pentru ca dorim sa 

crestem energia vibrationala a intregii planete, a intregului sistem in sine. Deci, cand lucram cu 

intregul sistem, atunci putem face interventii mai multe si mai eficiente in sistemul de feedback 

planetar. 

 Exista ceva pozitiv in aceasta abordare. S-ar putea sa ganditi deseori, daca sunteti intr-

un spatiu negativ, ca situatia este fara speranta pentru aceasta planeta. Puteti crede ca nu exista 

nicio solutie pentru problema radiatiei de la Fukushima, sau ca nu exista o solutie pentru 

mortalitatea excesiva in oceane, sau ca nu exista posibilitatea de a obtine pacea pe Pamant. 

 O interventie spirituala include aducerea echilibrului in campul mental colectiv al 

planetei. mental al planetei este conectat direct la sistemul de feedback planetar.  

 Acum, doresc sa vorbesc despre evolutia Pamantului ca si planeta. Amintiti-va, una din 

ideile de baza ale biorelativitatii spune ca Pamantul este un spirit viu. Pamantul este o planeta 

care evolueaza. Pamantul a trecut si prin alte perioade de dezechilibru. De fapt, au existat 

perioade de explozii; au fost existat perioade de coliziune cu Luna; au existat mari eruptii 

vulcanice; au existat alte perioade de incalzire globala, chiar mai rele decat experimentati voi 

acum. Au existat ere glaciare. A fi in dezechilibru nu este ceva nou pentru aceasta planeta. 

 Unii dintre cei mai conservatori oameni deseori subliniaza in mod corect ca Pamantul a 

experimentat multe astfel de dezechilibre si inainte, si Pamantul a supravietuit. Cred ca este o 

observatie corecta si inteligenta. Insa, ceea ce ei nu iau in considerare este simplul fapt ca 



mentinand acest nivel de existenta si dependenta materiala, umanitatea s-ar putea sa nu 

supravietuiasca daca dezechilibrul continua. 

 Pamantul are o istorie planetara complexa, si Pamantul este, de asemenea, legat de alte 

planete din galaxie. Cred ca acesta este unul din mesajele importante aduse Pamantului atunci 

cand v-a vorbit Kachina Galactica. Kachina Galactica spune ca exista si alte planete care au trecut 

prin perioade de dezechilibru, si ca aceste planete au beneficiat de interventii, de interventii 

galactice si interventii ale maestrilor si invatatorilor. 

 De fapt, interventia maestrilor si invatatorilor, a Arcturienilor si a altor extraterestri din 

dimensiunile mai inalte este de ajutor la compensarea energiilor iesite de sub control de pe 

Pamant. 

Cand  vorbesc despre homeostaza, ma refer la echilibru dar acum ma voi referi si la 

echilibrare. Voi de asemenea sunteti implicati in echilibrare. Cand o planeta este in dezechilibru, 

si in special cand e dominata de energii non-spirituale, atunci devine si mai important ca 

semintele stelare starseeds ca voi sa inceapa sa compenseze si sa echilibreze aceasta cu 

interventii spirituale de biorelativitate si alte energii ale campului mental vindecator. 

 Vindecarea poate sa apara la un nivel energetic profund, in particular cand vindecarea 

interactioneaza cu si se refera la Noosfera. Noosfera este similara cu subconstientul personal. 

Am indicat in lecturile anterioare ca subconstientul colectiv al umanitatii trebuie purificat. Una 

dintre problemele majore care exista acum pe aceasta planeta este legata direct de dezechilibrul 

in care se afla energiile subconstientului colectiv. Energiile subconstiente ale umanitatii sunt 

incluse in conceptul de Inconstient Colectiv.  Subconstientul Colectiv este un termen care 

implica campul mental colectiv si o combinatie a tuturor energiilor subconstientelor colective 

ale tuturor culturilor civilizatiei care s-a format acum si a celor care au existat in trecut. 

 As fi primul care admite, alaturi de multi antropologi, ca Pamantul si omenirea sunt 

tinere. In particular, omenirea ca specie este tanara. Asadar, subconstientul omenirii contine 

multe variabile imature. Voi experimentati cateva dintre acestea in aceasta viata. Frica, 

contractia, violenta, paranoia si sentimentele de separare sunt exemple ale campului de energie 

subconstient negativ care domina omenirea. Inconstientul sau subconstientul colectiv contine 

toate aceste energii. Deci, va supuneti regulilor si legilor acestei energii, dar voi puteti, de 

asemenea, sa o echilibrati. Puteti contribui, de asemenea, la o echilibrare diferita. Vreau sa 

intelegeti ca, de asemenea, si voi, Starseeds sunteti oameni, si ca, de asemenea, interactionati 

cu aceasta enegrie si deveniti afectati de aceasta. Este dificil sa va izolati total de ceea ce se 

intampla, mai ales ca evenimentele care apar se rasfrang la nivel global. Continui sa ma intorc la 

evenimentul cunoscut ca 9-11 [2001]. A fost o mare tragedie. 

 A existat un factor global in acel eveniment care a ilustrat subconstientul colectiv si 

Noosfera. 9-11 demonstreaza focusarea totala, concentrarea energetica a unei vaste majoritati 

a planetei, pe un singur eveniment. A fost un timp cand putea sa aibe loc o interventie fantastica 

pe planeta. Din pacate, rezultatul acelui eveniment a fost legat de multa violenta si de o 



perioada cu mari nelinisti si razboaie. Inca si acum planeta sufera din cauza reactiilor si deciziilor 

care au fost luate atunci si dupa 9-11. 

 Cred ca istoricii din viitor vor nota faptul ca deciziile care au fost luate dupa aceasta 

perioada au dus, de fapt, la o crestere a violentei si o crestere in polarizare. In acelasi timp, 

poate ati experimentat unitatea si o anume armonie care a fost resimtita in Noosfera pe 9-11. 

Oamenii s-au simtit uniti.  

 Este exact acel tip de energie care poate compensa dezechilibrul de energie. Un nou 

echilibru poate fi pus stabilit in Noosfera exact printr-un astfel de eveniment dramatic. Dar 

desigur, ne intrebam, chiar trebuie sa fie un asemenea eveniment negativ? De ce este 

configurata cultura acestei planete in asa fel incat doar evenimentele negative pot aduce o 

asemenea focusare/concentrare? 

 Acum, cred ca este interesant ca atunci cand cautati in istoria spiritualitatii pe aceasta 

planeta, va apropiati de conceptul numit Apocalipsa. Apocalipsa si gandirea apocaliptica induc 

oamenilor spirituali credinta ca fortele raului vor cauza evenimente care vor duce la Sfarsitul 

Lumii pe planeta. Si ca atunci cand acest evenimente ale Sfarsitului Lumii se desfasoara, va 

exista o interventie divina. Uneori acesta este numita Energie Mesianica sau energia lui Mesia. 

 Cred ca exista multe paralele importante in discutarea acestui mod de gandire daca ne 

uitam la vindecarea planetara. Un eveniment de la Sfarsitul Lumii aduce o schimbare in 

constiinta. Acest eveniment ar induuce o concentrare si un focus imediat al energiilor  

subconstiente si constiente. Acesta va da posibilitatea crearii unei noi realitati. Vedeti voi, 

venirea lui Mesia se bazeaza de fapt pe crearea energiei si crearea campului mental energetic 

corespunzator. 

 Crearea unui camp de gandire de vindecare planetara este direct legata de Lumina 

Mesianica. De ce multi oameni spirituali au mintea focusata pe evenimente corelate cu Sfarsitul 

Lumii ca un indicator al venirii Luminii Mesianice? Lumina Mesianica este in realitate 

descarcarea luminii si energiei din dimensiunea a cincea. Lumina Mesianica reprezinta trecerea 

energiei dincolo de dimensiunea a treia. Lumina Mesianica aduce noi legi ale realitatii. Amintiti-

va mereu, cand sunteti aproape de a intelege relatia dintre spiritualitate si materialism, atunci 

voi sunteti aproape de intelegerea  procesului de creatie a realitatii.  

 Crearea realitatii este cel mai mare talent in existenta. Este legat de evenimentele 

aducatoare a Sfarsitului  Lumii in actuala gandire spirituala teoretica si religioasa. Ati vazut 

aceasta in mod continuu in ultimii ani. Ati vazut asta in anul 2000. Ati vazut si in 2012, si sunt 

sigur ca vor fi si alte consitii si momente cand vi se va parea ca acesta este sfarsitul Pamantului. 

 Adevarul e ca Pamantul are o mare flexibilitate in reechilibrarea si crearea unei noi 

homeostaze. Aceasta, de asemenea, este adevarat si pentru voi. Puteti supravietui cu multe 

dezechilibre. Acesta este de asemenea un paradox interesant. Puteti sa va reajustati echilibrul 

homeostazic. Un exemplu interesant ar fi cancerul. Inainte de anii '90, daca aveati cancer, urma 



sa muriti. Acum, imi dau seama ca au fost dezvoltate multe produse chimice si medicamente, si 

a existat o schimbare in campul mental referitor la aceasta situatie. 

 Schimbarea consta in ceva de genul: oamenii au realizat ca pot trai cu asta. Frica si 

campul  mental energetic care tinea de cancer s-au schimbat. Voi, de asemenea, sunteti flexibili. 

Sistemul vostru imunitar este flexibil. O parte din noua gandire, o parte din noul echilibru, este 

sa invatati sa va reglati homeostaza, sa invatati sa comunicati cu subconstientul vostru si sa 

spuneti,"Pot sa traiesc cu asta. Pot sa reechilibrez asta astfel incat sa supravietuiesc." 

 Este similar cu problemele planetare. Problemele planetare sunt mult mai complexe, dar 

vreau sa luati in considerare ca o parte din vindecarea planetara ar trebui sa includa o 

comunicare directa cu Pamantul. O astfel de comunicare directa ar fi daca ati vorbi cu Pamantul 

asa, "Mama Pamant, poti sa te reechilibrezi acceptand aceasta noua homeostaza." 

 In mod realist, daca priviti la planeta si la tot ce se intampla, trebuie sa fiti de acord. Nu 

cred ca este nerezonabil sa complimentati Pamantul, spunand, "Mama Pamant, este minunat ca 

esti capabila sa mentii acest echilibru. Sincer nu am crezut ca vei reusi, dar ai reusit!" Aceasta 

este o comunicare profunda cu Mama Pamant. De asemenea, va reamintesc ca Mama Pamant a 

primit o descarcare de energie din surse dvine inalte care au ajutat-o sa mentina acest echilibru. 

 Dezechilibrele care sunt acum pe Pamant sunt foarte periculoase. Alte planete nu ar fi 

fost capabile sa supravietuiasca in aceleasi conditii. Faptul ca Pamantul supravietuieste este un 

indiciu a deciziei actiunii comune a vindecatorilor planetari, a semintelor stelare starseeds si alti 

lideri spirituali mareti si invatatori de pe aceasta planeta. Activitatea de descarcare a luminii 

divine inalte, activitatea de comunicare prin intermediul Noosferei ajuta Pamantul. Activitatea 

de biorelativitate, activitatea de creare a acestei lumini vindecatoare, cea prin Inelul de 

Ascensiune, prin Orasele Planetare de Lumina si numeroase alte activitati ale nativilor si 

nenumarati altii contribuie toate pozitiv si intensifica energia de vindecare pe Pamant. 

 De asemenea, o mare contributie pentru vindecarea planetara o  au maestrii si 

invatatorii. "Asadar, Mama Pamant, tu, de asemenea, poti sa te adaptezi si sa ajuti la crearea 

acesteia noi realitati. Noi trimitem in campul tau de gandire, in Noosfera, gandul si energia 

mentala ca acesta este un nou echilibru pe care poti sa-l stabilesti." 

 Voi lasa Capetenia Vulturul Alb sa finalizeze acesta lectura. Eu sunt Juliano. 

 Hey ya ho ya hey. Hey ya ho. "Mama Pamant, te complimentam pentru abilitatea de a te 

reechilibra ca planeta si de a mentine biosfera intacta si in armonie. Este cu adevarat un mare 

miracol sa te vedem pe tine ca planeta indeplinind aceasta sarcina mare de a tine la un loc 

biosfera pentru omenire, chiar in pofida tuturor distrugerilor si dezechilibrelor. Noi, lucratorii in 

lumina, semintele tale stelare, vindecatorii tai planetari, te complimentam pentru abilitatile tale 

fantastice. Si cerem ca fiecaruia dintre noi ca locuitori ai tai sa-i fie acordata indemanarea de a 

creste si extinde capacitatea proprie de a reveni in echilibru, sa ne adaptam la situatii, sa fim 

flexibili ca si tine, Mama Pamant. Mama Pamant, esti invatatorul nostru, esti lumina noastra 



calauzitoare  care ne arata cum sa ramanem in echilibru. Ne extindem ca si tine, si suntem 

puternici, si suntem mandrii luptatori capabili sa aducem o noua energie de echilibru in 

subconstientul tau si in subconstientul nostru colectiv si cel planetar." 

 Toate cuvintele mele sunt sacre. Toate relatiile mele. Ho!   

 


