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Salutari, eu sunt Juliano, noi suntem arcturienii.   
 
In aceasta lectura vom explora Procesul Evolutiv Homo Omega in ceea ce priveste 
umanitatea.  Pentru a explica acest proces, trebuie mai intai sa explicam care este 
procesul evolutiv normal.  De asemenea, vom vorbi despre Antropologia Galactica si 
despre modul in care aceasta se aplica situatiei Pamantului, iar apoi vom explora din 
nou nevoia corecta a unei tehnici de accelerare a procesului evolutiv al lui Homo 
Sapiens.  
  
     Suntem antropologi galactici si studiem multe civilizatii din aceasta galaxie.  
Interesele noastre particulare se concentreaza pe modul in care evolueaza civilizatiile si 
modul in care evolueaza speciile.  Se pare ca evolutia este un proces normal in toata 
galaxia.  Se pare ca evolutia este mai probabil sa apara in timpul unei crize.  Putem fi 
cu totii de acord ca Pamantul se afla acum in mijlocul unei crize planetare care include 
a 6-a extinctie in masa. Simptomele acestei crize planetare includ numeroasele 
schimbari meteorologice, schimbarile climatice, schimbarile geologice si posibila 
distrugere a biosferei, structura de baza care face viata posibila pe planeta. Cum poate 
reactiona omenirea si cum pot reactiona semintele stelare la o astfel de criza? 
 
     Raspunsul nostru este ca trebuie sa existe o schimbare evolutiva, si o noua specie 
trebuie sa apara, si noi numim aceasta noua specie Homo Omega.  Ne referim la 
ordinea evolutiva a lui Homo Neanderthal, Homo sapiens, si apoi Homo Omega.  
Procesul de evolutie include urmatorii pasi normali: 
 
1. Exista o criza in mediu.  
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2. Exista adaptari in care cateva dintre speciile existente fac o schimbare necesara.  
Acest proces a fost descris de Charles Darwin ca "selectie naturala".   

3. Ar putea exista o izolare sau o separare a celor "selectati in mod natural" de 
grupul principal, adica grupul care face adaptarile intra intr-o sectiune separata a 
mediului.  

4. Si al patrulea pas este ceea ce se numeste "reproducere", adica specia sau 
membrii speciei care fac ca aceasta adaptare se reproduc, iar copiii lor  urmeaza 
si continua noile schimbari.  

 
     Acesta este un rezumat simplist al pasilor evolutiei, dar acum exista o mare 
problema atunci cand am aplicat acest model asupra situatiei actuale a Pamantului.  
Acest proces, care insumeaza etapele evolutive naturale, poate dura mult timp.  De 
fapt, in unele cazuri ar putea dura cel putin 100 pana la 200 de ani sau mai multe 
generatii pentru ca aceasta adaptare si selectie naturala sa aiba loc. Daca va uitati insa 
la situatia de pe Pamant acum, atunci credeti ca situatia actuala poate dura inca o alta 
generatie?  O generatie ar putea avea 50, 60, 70, 80 de ani.  Si raspunsul nostru este: 
"Nu, nu putem astepta atat de mult."  E prea mult timp pentru ca planeta sa astepte.  
Criza a devenit atat de intensa si atat de cumplita incat este nevoie de o schimbare 
evolutiva imediata si de aceea continuam sa subliniem Procesul Evolutiv Omega.  
 
     Procesul Evolutiv Omega inseamna ca exista o modalitate de a scurta etapele 
naturale ale evolutiei.  De fapt, Procesul Evolutiv Omega poate fi scurtat la cat mai putin 
de un an sau mai putin.  Dar exista anumite cerinte si anumite fundamente care trebuie 
indeplinite.  Teoria de baza a schimbarii evolutive rapide se concentreaza pe ipoteza 
teoretica cunoscuta sub numele de "Efectul celei de-a 100-a maimute".  Aceasta 
situatie teoretica a fost descrisa de un antropolog japonez in 1953.  Antropologii au 
descoperit ca un numar mic de maimute, aproximativ 100, au invatat sa-si spele 
mancarea.  In mod miraculos, 5.000 de maimute de pe aceeasi insula au invatat acelasi 
lucru fara a fi nevoie sa aiba instructiuni directe. 
 
     Implicatiile acestei teorii inseamna ca, daca un anumit numar de membri de baza ai 
unui grup invata o abilitate de vindecare planetara, atunci ea poate fi transmisa intr-un 
mod cuantic intregii populatii.  Folosim acest model pentru a descrie modul in care 
poate avea loc schimbarea evolutiva.  Schimbarile evolutive de care are nevoie 
omenirea includ constiinta superioara, intelegerea si conexiunile de tip 
pentadimensional, constiinta unitara si capacitatea de a intelege principiile de vindecare 
planetara holografica.  Aceasta evolutie va crea o schimbare biologica in creierul noilor 
membri ai speciei.  
 
     Cu alte cuvinte, voi, semintele stelare, va confruntati cu o schimbare biologica in 
creier care va permite sa aveti o deschidere pentru constiinta superioare. Deschiderea 
constiintei superioare se manifesta de fapt intr-un mod neurologic.  Procesul evolutiv 
Omega se concentreaza pe modul de raspandire a acestei deschideri si a acestei 
constientizari la intreaga populatie sau la o populatie suficient de mare/relevanta si de 
numeroasa pentru a face schimbarea.  
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     Sa va reamintim apoi despre energia Omega.  Energia Omega vine din 5D, si 
energia Omega permite depasirea paradigmei/prinipiului tridimensional cauza si efect, 
va permite sa faceti un salt inainte, sa se transcende karma normla legata de cauza si 
efect.  
 
     Sa privim scurt asupra evolutiei din perspectiva galactica. Schimbarea evolutiva, din 
perspectiva galactica, se intampla pe o planeta in mai multe moduri.  Primul mod a fost 
descris de Charles Darwin, care se numeste "selectie naturala", si am descris deja 
acest proces in aceasta prelegere.  A doua cale de schimbare evolutiva are loc prin 
interferente extraterestre pe planeta.  Asta s-a intamplat de mai multe ori pe Pamant, si 
a avut loc si pe alte planete.  O civilizatie extraterestra poate interveni in procesul 
normal de selectie naturala si fie permite selectiei naturale sa continue, fie 
influenteaza/induce o schimbare intr-o alta directie. 
 
     Unul dintre principalele motive pentru care extraterestrii cei gri au venit pe Pamant si 
au inceput sa rapeasca indivizi se bazeaza pe nevoia lor de ADN uman.  ADN-ul din 
specia umana este unic si puternic si foarte dorit. Civilizatia celor Gri a avut o reducere 
de lunga durata in abilitatile sale de reproducere si nu a putut sa-si sustina propria 
specie si a inceput sa imprumute ADN-ul de pe Pamant pentru a-si perpetua specia.  
Aceasta este o interventie in care ADN-ul a fost extra cu forta sau luat de pe o planeta 
si dat altei specii extraterestre.  Au existat cazuri pe Pamant, si exista cazuri pe alte 
planete, unde civilizatii extraterestre au aterizat pe planeta si au schimbat ADN-ul 
locuitorilor planetei.  
 
     In Orientul Mijlociu, in timpul vremurilor biblice, Annunaki au venit pe Pamant.  Au 
folosit specia umana ca sclavi pentru a avea forta de munca pentru ei.  Nefilimii erau 
giganti mari si puternici. Nefilimii se amestecau cu oamenii.  Nefilimii s-au dovedit a fi 
monstri, si a devenit necesar sa gasim o cale de a-i distruge pe toti.  Exista mai multe 
teorii.  O teorie este ca a avut loc o explozie nucleara care i-a ucis pe Nephilim.  O alta 
teorie a fost marele potop. In cercetarile noastre aceste specii de Nephilim au fost 
distruse printr-o dezintegrare nucleara a grupului lor.  Erau intre 5.000 si 10.000 de 
Nefilimi pe Pamant in acel moment.  Daca ar fi continuat sa se propage, ar fi preluat 
intreaga planeta.  Amintiti-va, ca vorbim despre fiinte care aveau noua, zece metri 
inaltime, iar populatia umana actuala de la acea vreme nu se putea apara impotriva 
unor fiinte atat de puternice.  
 
     Al treilea proces la care ma refer este Procesul Evolutiv Omega in care o specie, 
cum ar fi Homo sapiens, realizeaza ca poate incepe o schimbare evolutiva prin tehnici 
spirituale avansate. Aceste tehnici includ meditatie si utilizari speciale ale puterii 
mentale. Aceste tehnici sunt referitoare in mod specific la Noosphere. Noosfera este 
campul colectiv mental care inconjoara aceasta planeta, iar Noosfera a fost comparata 
cu Inconstientul Colectiv si Subconstientul Colectiv al planetei.  Subconstientul 
functioneaza pe principiul imprimarii, adica pe orice omul se concentreaza mental, 
atunci aceasta se manifesta de obicei.  Subconstientul nu are puteri discriminatorii, 
adica pe orice omul se concentreaza va fi procesat si, daca este posibil, manifestat.  
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     In situatia actuala a Pamantului, exista un input aleatoriu in Noosfera; asta inseamna 
ca exista putina concentrare colectiva asupra rezultatului dorit. Trebuie sa intelegeti 
noosfera mai bine.  Noosfera este un concept relativ nou, dar influenteaza tot ceea ce 
se manifesta pe planeta.  Exista multi oameni care se concentreaza pe polarizarea 
gandurilor. De exemplu, exista multe tari care doresc dominatia lumii si exista unii 
oameni care se concentreaza chiar si pe sfarsitul lumii.  Dar foarte putini oameni, dupa 
cunostintele noastre, se concentreaza pe procesul evolutiv pe care il descriem.  Putini 
oameni se concentreaza asupra procesului evolutiv al lui Homo Omega ca solutie la 
aceasta criza planetara.  
 
     Cum actioneaza Noosfera?  Exista patru principii in lucrul cu Noosphere.  Primul 
principiu se bazeaza pe gandire.  Al doilea se bazeaza pe conceptul de creare a 
gandirii.  Intr-un fel, al treilea principiu se bazeaza pe crearea gandului, iar al patrulea 
principiu este manifestarea gandului.  Pe scurt, este gandul, crearea gandirii, formarea 
creatie si apoi manifestare. 
  
     Aceste principii pot fi explicate printr-un exemplu simplu.  Imagineaza-ti ca ai vrut sa 
construiesti o masa in plan fizic tridimensional.  Nu poti sa pocnesti din degete si sa 
manifesti masa imediat; asta nu functioneaza in a treia dimensiune.  Mai intai aveti 
gandul ca aveti nevoie de o masa pentru ca aveti nevoie de ceva care sa va sustina 
cartile sau sa scrieti la masa.  Apoi, cu crearea incepeti sa creati ceea ce ar putea fi 
considerat un desen ceea ce reprezinta cum ar trebui sa fie masa.  Al treilea pas este 
formarea, atunci cand adunati toate instrumentele de care aveti nevoie pentru a face 
masa.  Poate fi necesar sa mergeti sa cumparati lemn; poate fi necesar sa aveti un 
ferastrau si este posibil sa aveti nevoie de cuie, orice aveti nevoie pentru a-l construi.  
Si apoi ultimul pas este sa faceti lucrarea si sa manifestati masa in dimensiunea a 3-a.  
 
     Acestea sunt cele patru etape, iar unii oameni ar numi aceste etape "lumi 
individuale".  Aveti lumea gandirii, dar tot ce se intampla in lumea gandirii nu se 
manifesta.  Aveti lumea creatiei - tot ceea ce poate multi oameni cred despre crearea 
unei mese, dar poate doar cateva sunt in masura sa formeze/manifeste masa.  Aveti 
lumea formarii.  Exista oameni care stiu sa-l construiasca, stiu de unde sa obtina 
instrumentele, stiu de unde sa obtina lemnul.  Apoi, desigur, manifestarea este 
finalizarea atunci cand gandul se manifesta in dimensiunea a 3-a.  
 
     Aceste etape sunt, de asemenea, utilizate in evolutie.  Aceste etape sunt cele care 
au ajutat la manifestarea tuturor speciilor de pe planeta.  Aceasta metoda afecteaza, de 
asemenea, ceea ce se intampla pe planeta acum.  Exista o similitudine intre 
Subconstient si Noosfera.  Subconstientul nu discrimineaza ceea ce se descarca in 
acesta.  Accepta imagini bune sau rele.  Noosfera e la fel.  Nu discrimineaza informatiile 
descarcate.  
 
     Acum sa ne gandim care sunt unele dintre imaginile negative si care sunt unele 
dintre gandurile negative care intra in Noosfera acum?  Unele dintre aceste ganduri 
negative sunt aleatorii.  Imaginile negative ar putea proveni din programe de televiziune; 
acestea ar putea proveni din jocuri video sau de pe retelele de socializare.  Cand va 
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ganditi la Noosfera, amintiti-va ca este campul de gandire colectiva al intregii planete.  
Vreau sa subliniez ideea de "colectiv".  Este un camp de gandire colectiva; prin urmare, 
orice gand pe care orice fiinta il are pe aceasta planeta este inregistrat si este procesat 
in Noosfera.  
 
     Exista principii de manifestare in noosfera. Majoritatea populatiei nu are nici o idee 
sa foloseasca noosfera, ceea ce este norocos, dar pe de alta parte, exista si oameni rai. 
Exista dictatori care au inteles principiile din Noosfera si au folosit aceste principii pentru 
a manifesta raul pe aceasta planeta.  Principiile de manifestare in Noosfera urmeaza 
legile Subconstientului.  Subconstientul manifesta gandurile mai usor atunci cand exista 
forta in imaginea/viziunea gandului.  Atat Subconstientul, cat si Noosfera raspund la 
imagini, iar imaginile sunt mai puternice decat cuvintele pentru ambele sfere.  
 
     Manifestarea mai eficienta pe o baza planetara are loc in Noosfera cu repetarea 
imaginilor si gandurilor.  Numarul de persoane care se focuseaza pe o imagine 
imbunatateste, de asemenea manifestarea pe o baza planetara.  Stim ca, cu cat mai 
multi oameni se focuseaza pe o imagine, atunci cu atat imaginea este mai puternica si 
cu atat este mai probabil sa se manifeste. 
  
     Vreau sa discut pe scurt teoria Constiintei Planetare Globale si o parte din munca 
depusa asupra constiintei si constiintei globale ca o modalitate de a va imbunatati si mai 
mult intelegerea.  In filmul "The Blue Jewel" (realizat de producatorul german de film 
Oliver Hauch), a existat un interviu cu un psiholog care studiaza constiinta globala.  
Numele lui este Roger Nelson; el a fost un psiholog bine-cunoscut care a studiat munca 
planetara.  El a masurat un aspect al constiintei planetare bazat pe un "generator de 
numere aleatorii". 
 
     Un generator de numere aleatorii este o masina asemanatoare computerului care 
produce numere aleatorii.  El a descoperit ca, in anumite momente de pe planeta, 
numerele aleatorii ar intra intr-o secventa unificata.  Ce ar putea influenta un generator 
de numere aleatoare pentru a produce brusc numere intr-un tipar/model in loc de o 
secventa aleatorie?  Nelson a studiat doua evenimente globale, tragedia din SUA la 
11.09.2011 si moartea Printesei Diana.  In mod surprinzator, aceste doua evenimente 
au adus o Constiinta unitara globala pe planeta.  Generatorul de numere aleatorii a 
inceput sa produca numere intr-un tipar in loc de un mod aleatoriu. Aceste evenimente 
au atins emotiile oamenilor la nivel global, iar oamenii au simtit, in general, unitate.  
Ceea ce arata este ca un eveniment mondial poate manifesta un sentiment de unitate in 
intreaga lume, care poate fi inregistrat pe un generator experimental de numere 
aleatorii.  
 
     De-a lungul anilor, am vorbit despre evenimente sportive si am spus Grupului de 40i: 
"Nu este uimitor ce fel de constiinta de grup poate fi obtinuta la un meci de fotbal?"  S-
ar putea sa avem un miliard de oameni care se uita cu totii la un eveniment sportiv.  
Evenimentele sportive creeaza un tip de Constiinta unitara. Evenimentele sportive 
creeaza un raspuns emotional.  Ceea ce arata acest lucru este ca este posibil sa 
aducem lumea impreuna, sau o mare parte a lumii, prin evenimente sportive folosind 
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social media si televiziunea.  Este posibil ca lumea intreaga sa aiba un singur gand prin 
anumite evenimente.  Ideea este ca este posibil ca omenirea sa se concentreze asupra 
unui gand vindecator planetar si ca un gand ar putea influenta dramatic Noosfera si 
manifestarea unei noi realitati.  
 
     Poate omenirea sa se concentreze pe urmatoarea schimbare evolutiva in acelasi fel 
in care fanii sportului se concentreaza pe un joc de campionat mondial? Cum putem 
face ca semintele stelare sa se concentreze asupra acestor patru etape sau patru lumi, 
care sunt gandirea, creatia, formarea si manifestarea? 
 
    Noi introducem acum Procesul Evolutiv Omega. Putem introduce un al 5-lea aspect 
dimensional in procesul evolutiv tridimensional.  A cincea adaugare dimensionala este 
energia/lumina Omega.  In timp ce meditati cu tema Homo Omega, putem introduce un 
camp de gandire suplimentar care va include Procesul Evolutiv Omega. Vom introduce 
un camp mental Omega care este extern planetei, dar in acelasi timp, poate fi primit si 
procesat de planeta.  Nu trebuie ca un miliard de oameni sa se concentreze asupra 
acestui lucru.  Ar fi minunat daca am putea face un milion de oameni sa se concentreze 
asupra schimbarii evolutive necesare in umanitate si constiinta.  Mi-ar placea sa vad ca 
se intampla asta.  Grupul de 40 si alte seminte stelare ar putea incepe aceasta 
schimbare uriasa de constiinta care va duce la o schimbare evolutiva. 
  
     Nu este neaparat numarul de persoane care mediteaza, ci, mai degraba, este 
puterea intentiei si calitatea energetica a acesteia raportata la numarului de persoane.  
Intensitatea celor care exprima gandurile poate compensa cifrele.  Ne referim la 
"Puterea Arcan a gandului".  Puterea Arcan este unitatea de masura a puterii 
gandului/intentiei.  "Gandul Arcan" inseamna ca un grup de oameni cu intensitatea 
intentiei corespunzatoare si o putere mentala pe masura poate crea o putere 
echivalenta mentala cu un grup de sute de mii de oameni.  Motivul este ca semintele 
stelare au o concentrare mai mare, si numarul doi, ei inteleg acest proces pe care eu il 
numesc tehnica Noosferei, care este gandirea, crearea, formarea si manifestarea.  
Daca cunoasteti aceste patru straturi si lucrati pe fiecare strat cu intensitatea potrivita, 
atunci puteti manifesta un proces evolutiv mai inalt pe Pamant.  
 
     Vreau sa ma intorc la conceptul de supravietuire al celui mai adaptat, care a fost 
invatatura evolutiva de baza a lui Darwin.  Supravietuirea celui mai adaptat implica o 
anumita abilitate fizica si forta fizica.  In lumea evolutiva, schimbarea are loc in timpul 
unei crize, iar aceasta criza va avea supravietuitori si, adesea, supravietuitorii fie au fost 
mai inteligenti, fie au avut o anumita forta fizica pe care ceilalti nu au avut-o.  Ne 
intoarcem la Homo Neanderthal si Homo sapiens.  Homo Neanderthal poate ca a fost 
mai puternic decat Homo sapiens, dar Homo sapiens a fost mai inteligent si a fost 
capabil sa foloseasca instrumente si arme intr-un mod care l-a facut mai puternic.  
Homo Neanderthal nu a facut agricultura si nici domesticirea animalelor.  Homo sapiens 
a invatat sa faca agricultura si a invatat sa practice domesticirea animalelor.  Aceasta a 
fost o schimbare importanta care i-a permis lui Homo sapiens sa-l depaseasca pe 
Homo Neanderthal in momente dificile. In cele din urma, Homo Neanderthal a fost 
extins si Homo sapiens a cucerit Pamantul.  Dar folosirea anumitor informatii, folosirea 
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anumitor metode agricole, si folosirea anumitor arme, i-au facut pe Homo sapiens mai 
puternici.  Si apoi acest proces a fost transmis stramosilor lui Homo sapiens si a dus la 
civilizatiile actuale pe care le vedeti acum.  
 
     Supravietuirea celui mai adaptat inseamna, de obicei, ca exista o caracteristica mai 
puternica care trebuie transmisa copiilor lor. Cum arata acea caracteristica mai 
puternica in lumea lui Homo Omega? Este nevoie de putere si intelepciune pentru a 
putea supravietui.  Vrem ca Homo Omega sa fie puternic; Nu vrem ca Homo Omega sa 
fie slab si invins.  A doua caracteristica pentru un Homo Omega puternic in acest 
moment are de-a face cu sistemul imunitar.  Noua specie evolutiva a omului trebuie sa 
aiba un sistem imunitar mai puternic. 
 
     Cu totii ati vazut efectele dramatice si devastatoare ale COVID-19 asupra planetei.  
O concluzie este ca sistemul imunitar al omenirii a fost slabit.  Exista o multime de 
discutii despre varianta Delta si alte variante posibile si cat de periculoase sunt.  Sunt 
de acord; ele sunt teribile, dar problema care stau la baza este ca sistemul imunitar al 
omenirii a fost mult slabit in ultimii 30 pana la 40 de ani.  Exista o multime de motive 
pentru care s-a intamplat acest lucru, unele dintre motive au legatura cu poluarea cu 
radiatii, contaminarea apei, contaminarea alimentelor, substantele chimice toxice si 
pesticidele si scurgerile de radiatii de la centralele nucleare.  Testele nucleare care au 
avut loc in intreaga lume in anii '50 si '60 au contribuit la problema radiatiilor de la 
suprafata.  
 
     Exista diferite raze cosmice care lovesc planeta si exista niveluri periculoase de 
energie solara care pot intra in atmosfera Pamantului.  In general, concluzia noastra 
este ca omenirea a intensificat un mediu toxic care duce acum la scaderea imunitatii si 
a raspunsului imun.  Ceea ce este necesar pentru umanitate este ca fiecare persoana 
trebuie sa aiba un sistem imunitar puternic.  Ne aflam intr-o perioada din aceasta istorie 
planetara in care raspunsul imun al acestei specii a slabit, ceea ce inseamna ca exista 
o mare susceptibilitate la virusul COVID-19 si la alte virusuri in viitor.  Cel mai bun 
raspuns este sa te gandesti la sistemul tau imunitar si la ce poti face pentru a-ti proteja 
si intari sistemul imunitar.  Vreti sa aveti cel mai inalt si puternic sistem imunitar posibil.  
Homo Omega va avea un sistem imunitar puternic.  
 
     Unele dintre caracteristicile interne ale Homo Omega va include constiinta mai inalta 
si capacitatea de a utiliza lumina si energia Omega si un sistem imunitar mai puternic.  
 
     Care este relatia dintre energia spirituala, accelerarea spirituala, constiinta spirituala 
superioara si raspunsul imunitar?  Raspunsul este ca energia spirituala superioara 
poate sa influente pozitiv sistemului imunitar in mai multe feluri.  O energie spirituala 
mai inalta iti poate scadea nivelul de stres.  Cauza numarul unu a unui sistem imunitar 
slabit este stresul.  O alta cauza principala a scaderii sistemului imunitar uman este 
poluarea cu energie electromagnetica, care include undele radio de la telefoanele 
mobile.  Nu va veti putea retrage din lumea electromagnetica acum si nici nu va veti 
putea retrage din lumea computerelor sau din lumea smartphone-urilor.  
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     Exista o multime de ingrijorare cu privire la 5G, care este acum standardul actual de 
comunicare electromagnetica pentru smartphone-urile voastre.  Exista anumiti pasi pe 
care ii puteti face pentru a va proteja, cum ar fi distantarea de sursa emisiei de unde 
radio si evitarea utilizarii exagerate a smartphone-urilor.  Exista dispozitive de protectie, 
anumite pietre si cristale care va pot ajuta sa va protejati de campul de energie 
electromagnetica.  
 
     O parte din solutia pentru unu raspuns imun puternic este capacitatea de a se 
proteja de energii electromagnetice, virusi si bacterii.  Cea mai buna protectie pentru 
sistemul imunitar este mentinerea unei aure rezonante armonice consecvente.  Asta 
inseamna ca atunci campul tau energetic are o frecventa de rezonanta.  Este o 
frecventa armonica si este intr-o forma echilibrata.  Este o forma echilibrata, 
armonioasa, iar undele electromagnetice sunt foarte calme.  Exista termeni descriptivi 
pentru acest lucru, cum ar fi intrarea in meditatia theta sau experimentarea valurilor 
theta.  
 
     Undele campului vostru de energie electromagnetica joaca un factor in imunitatea 
voastra, si cu cat puteti lucra mai mult pentru atingerea acestei stari superioare de 
constiinta, cu atat aceasta va aduce o scadere a stresului vostru si va va aduce un 
raspuns imun din ce in ce mai puternic.  Eu va spun doar ca raspunsul imun este un 
factor atat de important incat modul in care abordati acest lucru electromagnetic in 
meditatiile voastre si in campul vostru energetic poate fi un ajutor pentru crearea celui 
mai puternic raspuns imun posibil.  
 
     Fiecare dintre voi are anumite alte cerinte pentru sistemul imunitar, si vreau sa 
subliniez ca exista nevoi individuale in sistemul imunitar care se aplica personal si 
numai personal.  Unii ar putea avea nevoie de o anumita vitamina pentru a-si imbunatati 
sistemul imunitar, in timp ce altii ar putea avea nevoie de un anumit tip de suc. Trebuie 
sa experimentati cu voi insiva si sa cautati raspunsul la aceasta intrebare individuala.  
 
     Homo Omega are cel mai puternic sistem imunitar.  Cand vizualizam Homo Omega 
atunci cand facem meditatiile noastre, atunci dorim sa cream o imagine a unei persoane 
cu un raspuns imun puternic.  Caracteristicile pe care Homo Omega le poseda includ 
Constiinta Unitara, capacitatea de a se conecta cu 5D, dar si capacitatea de a mentine 
si de a detine cel mai inalt raspuns imun.  Urmatorii cativa ani, in special, vor fi o 
provocare pentru sistemul imunitar.  Chiar si persoanele care sunt vaccinate, uneori, 
inca mai primesc boala.  Trebuie sa existe o combinatie de construire a imunitatii cu 
vibratia spirituala adecvata si meditatie spirituala.  
 
     Vreau sa ma intorc la un alt concept care implica o coborare mai mare de lumina 
Omega pe planeta.  Puteti vedea ca, daca vrem sa lucram cu succes cu subconstientul 
vostru., atunci doriti sa aveti cea mai puternica si mai pozitiva imagine cu care sa 
lucrati.  Exista tehnici puternice pentru schimbarea sistemelor de convingeri de baza 
prin accesarea Subconstientului prin afirmatii puternice.  Acest lucru are de a face cu 
proiectarea unei credinta de baza pe un ecran in fata celui de-al treilea ochi, si apoi cu 
stralucirea literelor acestei afirmatii/convingeri noi cu cele mai puternice litere rosii 
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posibil.  Acest nou mesaj puternic este descarcat cu energia Sufletului, energia Ego-ului 
si cea mai mare intentie in Subconstient.  Si avand in vedere combinatia potrivita de 
experiente si tehnici, un sistem personal de credinta de baza, indiferent de ceea ce a 
fost anterior, poate fi schimbat intr-o singura sesiune.  Este nevoie totusi de tehnica 
corecta si de energia corecta.  
 
     Sa vorbim acum despre schimbarea intregului sistem de credinte si a sistemului de 
baza mental al unei planete.  Va trebui sa aduceti in Noosfera cea mai puternica 
energie posibila pentru a realiza o astfel de schimbare.  Acest lucru ar necesita o 
constiinta de grup foarte puternica.  S-ar putea folosi coborarea luminii Omega prin 
Oglinda Iskalia.  Oglinda Iskalia este o alta tehnologie pe care noi, Arcturienii, am adus-
o pe planeta pentru vindecare planetara.  Este o oglinda eterica deasupra Polului Nord 
care este legata de Soarele Central.  Acum ganditi-va la Polul Nord, pentru ca Polul 
Nord este una dintre cele mai puternice parti ale campului de energie electromagnetica 
ale acestei planete.  Si, de asemenea, ganditi-va la telescopul Hubble, care este una 
dintre cele mai mari realizari ale umanitatii, amplasarea telescopului pe o orbita departe 
de Pamant, si apoi de a folosi telescopul pentru a aduna informatii de la milioane de ani 
lumina departare. Ganditi-va la o oglinda spirituala, eterica, si vrem ca oglinda 
spirituala, eterica Iskalia sa adune Lumina Omega de la Soarele Central.  
 
     Lumina Omega vine mereu, este peste tot in jurul nostru, atotprezenta.  Dar trebuie 
sa existe o cale sa o adunam si sa o concentram, asa ca am descarcat oglinda eterica 
Iskalia peste Polul Nord, si am pus-o in aliniere cu Soarele Central, si apoi acea oglinda 
aduna Lumina Omega.  Si apoi Lumina Omega trece printr-un coridor spre Polul Nord si 
apoi coboara la voi si o puteti directiona. 
  
     Daca doriti sa ajutati la manifestarea Homo Omega, atunci doriti sa puneti imaginea 
lui Homo Omega in Noosfera.  Puteti utiliza unul dintre cele 12 cristale eterice pentru a 
creste puterea mentala/intentiei.  Puteti folosi cristalul eteric de la Muntele Shasta.  
Puteti directiona lumina eterica de la Oglinda Iskalia direct catre un cristal eteric, tinand 
in intentia voastra o imagine a lui Homo Omega. 
 
     Dupa meditatia pentru Homo Omega, puteti descarca imaginea in Noosfera, 
spunand: "Rugam permisiunea pentru primirea gandurilor Omega.  Rugam formarea 
Homo Omega.  Rgam permiterea crearii Homo Omega.  Rugam permiterea manifestarii 
lui Homo Omega pe Pamant acum."  In acest moment dati instructiuni specifice, mai 
detaliate noosferei, si o faceti cu cea mai mare intensitate posibila.  Aceasta este o 
tehnica puternica de vindecare planetara.  
 
     Vom putea face o meditatie acum.  Va voi indruma in acest sens, si in scopul 
meditatiei, va voi aduce la Inelul de Ascensiune, si apoi imi veti urma indicatiile.  (Tonuri 
"Oh.")  Inchideti acum ochii; respirati de 3 ori adanc; deveniti constienti de prezenta 
voastra spirituala si de voi, in Corpul vostru Spiritual, va puteti separa de corpul fizic si 
puteti permite Spiritului vostru sa se ridice, din si prin Chakra Coroanei. 
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     Eu, Juliano, plasez un coridor de lumina deasupra camerei fiecaruia dintre voi si il 
directionez spre Inelul de Ascensiune.  Urmati acest coridor de lumina si calatoriti acum 
cu viteza gandiului pana la Inelul de Ascensiune.  Acum va aflati intr-un frumos cerc de 
lumina cu multi Maestri Inaltati si seminate stelare arcturiene ca voi, meditand, 
stralucind in lumina aurie a Inelului de Ascensiune in jurul planetei Pamant. 
 
     Calatoriti cu mine la Polul Nord, si pe masura ce ajungem la Polul Nord, vedem 
aceasta oglinda Iskalia indreptata spre Soarele Central.  Aceasta oglinda eterica are o 
capacitate extraordinara de colectare a luminii spirituale.  Impreuna vedem aceasta 
misterioasa Lumina Omega coborand pe Pamant, si este adunata de oglinda omega 
cunoscuta sub numele de Oglinda Iskalia.  Lumina soarelui central este concentrata pe 
oglinda si apoi adusa intr-un loc deasupra Polului Nord.  Pe masura ce intra in Polul 
Nord, umple si Inelul de Ascensiune cu aceasta Lumina Omega.  Acum am conectat 
Lumina Omega care trece prin Oglinda Iskalia cu Inelul de Ascensiune.  (Tonuri 
"Omega Light.")  
 
     Ramaneti in meditatie cu mine acum pe masura ce o descarcare continua de lumina 
Omega are loc prin Oglinda Iskalia in Inelul de Ascensiune.  Corpul vostru spiritual 
electromagnetic este, de asemenea, umplut cu aceasta Lumina Omega.  Vom intra in 
meditatie, in liniste. (Tacere) 
 
     In centrul Inelului de Ascensiune, am plasat un ecran alb imens si vom proiecta pe 
ecran urmatoarele cuvinte: "Homo Omega va aparea pe Pamant prin gandire, formare, 
creatie si manifestare."  Si sub aceste patru cuvinte, scrieti: "Asa va fi." "Gandirea, 
creatia, formarea, manifestarea, gandirea, formarea, creatia, manifestarea, asa va fi."  
Si apoi avem cuvintele: "Homo Omega" deasupra.  Tineti acest gand; tineti aceste 
cuvinte, aceasta afirmatie intr-un rosu aprins, si in timp ce tineti acest gand vibrational, 
eu, Juliano, aduc un impuls mai mare de Omega Light pe ecranul vostru din centru.  
(Tonuri "Oh, Oh.")  Homo Omega, gandire, formare, creatie, manifestare.  Asa va fi.  
 
     Numar pana la trei, apoi vom cobori ecranul cu aceste cuvinte cu Lumina Omega si 
sunt descarcate acum in Noosfera.  Unu, doi, trei, (Tonuri "Homo Omega.")  Gandire, 
formare, creatie, manifestare.  Lasati legile acestui proces sa se desfasoare cat mai 
repede posibil pentru cea mai mare si mai rapida manifestare a lui Homo Omega.  Si 
asa va fi, prieteni. 
 
     Intoarceti-va acum incet incet inapoi, parasind Inelul de Ascensiune, calatorind pe 
coridorul de lumina, inapoi in corpul vostru fizic pamantean, aducand aceasta constiinta 
superioara si lumina cu voi.  Si acum, reintrati in corpul fizic in aliniere perfecta, 
aducand cat mai mult lumina Omega posibil in corpul vostru fizic.  Si cand sunteti gata, 
deschideti ochii si simtiti un nou camp energetic unificator rezonant in jurul vostru, in 
aliniere cu cele mai inalte abilitati. 
 
Eu sunt Juliano.  O zi buna.  
 


