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Salutari, aici Juliano. Noi suntem Arcturienii.  

 Dorim sa privim azi la tema “perspectivei noastre globale”, care este, 

perspectiva noastra globala Arcturiana, si cum aceasta perspectiva globala se 

leaga/relationeaza cu ceea ce Pamantul numeste “religie si spiritualitate”. Noi 

suntem fiinte spirituale din Dimensiunea a 5-a si multi dintre voi veti veni la noi si 

la alti colegi si prieteni din Dimensiunea a5-a. Cand aveti oportunitatea de a alege 

unde veti merge in Dimensiunea a5-a, atunci multi dintre voi vor alege Arcturus. 

Unii vor alege alte minunate planete cinci dimensionale din sistemul nostru solar 

sau din galaxia noastra. 

 Poate va intrebati: “Cum privesc Arcturienii religiile de pe Pamant si care 

dintre ele este religia corecta?” Bineinteles ca nu pot spune care este corecta, 

deoarece fiecare religie de pe Pamant  are o anumita perspectiva ce este potrivita 

pentru sufletul grup al celor cu care lucreaza. Este important sa vorbim despre 

grupuri de suflet cand vorbim despre religie pe Pamant. Multe dintre grupurile 

religioase de pe Pamant sunt de asemenea grupuri de suflet, care sunt/este 

participanti sau membri ai grupului de suflet ce impartasesc o perspectiva unica 
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asupra Creatorului. De fapt, unele dintre grupurile religioase de pe Pamant se vor 

reincarna impreuna ca si un singur suflet grup, in alta dimensiune dupa aceasta 

experienta de pe Pamant. Deja sunt anumite grupuri religioase ce au stabilit o 

planeta pe care se vor reintoarce si poate acea planeta li se va parea lor ca si 

paradisul, sau ca si o experienta dimensionala superioara. Pe Arcturus noi nu 

avem religii diferite sau grupuri religioase ca voi pe Pamant. 

 Doua dintre calitatile unice ale experientelor de pe Pamant este multimea 

limbilor de vorbire ce le aveti si multele religii si subgrupuri ale fiecarei religii ce 

exista. In marea majoritate a celorlalte planete ce le-am vizitat in galaxie, nu sunt 

atat de multe limbi vorbite si nici asa de multe religii cum sunt pe Pamant. 

Oricum, eu cred ca aceasta este un avantaj de a fi pe o planeta ca Pamantul ce are 

asa de multe variatiuni in limbi vorbite si perspective religioase. Acesta este unul 

dintre marile avantaje de a fi pe Pamant, deoarece Pamantul este o zona a 

liberului arbitru, iar aceasta inseamna ca voi aveti liberul arbitru sa alegeti ce 

perspectiva spirituala sau religioasa doriti sa urmati. Multi dintre voi v-ati mai 

reincarnat pe Pamant si multi ati fost in vremuri cand nu aveati de ales si ati fost 

fortati intr-o anumita dogma sau caracter ortodox. 

 Exista de asemenea si o componenta spirituala la religie. In orice caz, 

participarea la grupurile si doctrinele religioase nu asigura experienta spirituala. In 

aceasta viata puteti alege sa nu fiti religiosi, dar puteti totusi sa alegeti sa fiti 

spirituali. Puteti fi spirituali fara sa fiti religiosi si de asemenea puteti fi religiosi 

fara a fi spirituali. 

 Faptul frumos/deosebit de a va afla acum pe Pamant, dintr-o perspectiva 

spirituala este faptul ca voi aveti posibilitatea alegerii; aveti libertatea sa practicati 

sau sa urmati orice doctrina sau orice dogma ortodoxa ce o doriti. Aceasta 

libertate de alegere este un avantaj extraordinar pe care l-ati obtinut de-a lungul 

numeroaselor voastre vieti. Aceasta poate include vieti in care ati fost reprimati 

sau fortati intr-un anumit mod de gandire sau de rugaciune sau de practica. 

Acum, in aceasta viata, puteti decide daca doriti sa fiti un spirit liber si sa va 

relationati la univers, relationati la cosmos, intr-un mod ce este adecvat si in 

aliniere cu mostenirea voastra de samanta stelara. 
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 Am folosit de curand termenul “spiritualitate de samanta stelara”, si asi 

dori sa fac distinctia dintre spiritualitatea semintei stelara si religia semintei 

stelare. In esenta, noi nu va cerem sa luati in considerare spiritualitatea semintei 

stelare ca si o religie. Noi vorbim despre spiritualitatea semintei stelare si aceasta 

este perspectiva ce noi o utilizam pe planeta noastra. Dar retineti, spiritualitatea 

descrie “privirea de ansamblu” a unuia/cuiva si poate ca in loc de a folosi “privire 

de ansamblu lumeasca” mai bine am folosi termenul “privire ansamblu cosmica”. 

Folosirea cuvantului cosmic va spune voua mult mai mult. Dezvoltarea diferitelor 

sisteme religioase pe Pamant vin din perspectiva Pamantului. S-a crezut faptul ca 

Pamantul era centrul galaxiei si centrul universului. Noi stim acum ca acest fapt nu 

este adevarat. A existat o vreme cand astronomi ca si Galileo Galilei au incercat sa 

convinga lumea de faptul ca Pamantul se invarte in jurul soarelui si nu cum se 

credea ca soarele se invarte in jurul Pamantului. Iar pentru acel gand si concluzie 

stiintifica el a fost bagat la inchisoare si pentru a fi eliberat el trebuia sa 

renunte/se dezica de acea afirmatie/punct de vedere. 

 Perspectiva comologica sau cosmica este un factor important in 

spiritualitatea voastra. Noi numin perspectiva noastra, “spiritualitatea semintei 

stelare” si de asemenea “Spiritualitate Galactica”, deoarece se bazeaza pe 

conceptul galaxiei si cosmosului si de asemenea pe existenta multi- dimensiunilor 

ce sunt in tot cosmosul. Perspectiva noastra se bazeaza de asemenea pe 

perspectiva faptului ca fiecare persoana este multi-dimensionala. Aceasta 

inseamna ca voi existati simultan in diferite dimensiuni. Spiritualitatea semintei 

stelare a noastra se bazeaza de asemenea pe conceptul ascensiunii. Voi, fiind in 

Dimensiunea a 3-a aveti oportunitatea sa va eliberati singuri de ciclul de 

reincarnare 3 dimensional si sa ascensionati intr-o dimensiune superioara. 

 A fi eliberat de ciclul incarnarilor de pe Pamant face parte de asemenea din 

sistemul religios de pe Pamant, deoarece fiecare religie discuta lucruri ca: “ Cum 

plecam de pe Pamant? Mergem in rai dupa toate acestea, sau mergem in iad?” 

Noi nu credem in “Iad”, dar vedem acest concept al Iadului ca si o expresie de “ a 

merge intr-un loc dupa moarte pentru a deveni pur”. Si mai important, noi 

credem din perspectiva noastra cosmica ca voi puteti absolvi si sa treceti mai 

departe de Dimensiunea a3-a catre superioara Dimensiune a5-a. 
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 Aceasta ne aduce la subiectul diferitelor concepte ale absolvirii de pe o 

planeta, deplasarea intr-o dimensiune superioara. Intelegerea misiunii personale 

a sufletului este o parte esentiala a experientei de a fi in Dimensiunea a3-a. Cred 

ca este important sa privim la conceptele misiunii sufletului in fiecare religie. 

Multe dintre religiile de pe Pamant contin adevaruri importante legat de ‘de ce 

vine cineva pe Pamant’, iar unele chiar au invataturi si mai mari despre misiunea 

sufletului. Noi recunoastem Fratia Alba si Maestrii Ascensionati. Maestrii 

Ascensionati sunt invatatori si profeti ce vin din fiecare religie de pe Pamant: din 

Hindu, Iudei, Crestini, Musulmani, Taoisti, Budhisti si chiar din allte religii ce nu 

sunt atat de cunoscute ca si  Confucianism. Fiecare dintre aceste grupuri 

religioase au o evolutie superioara si invataturi progresive ce transcend Pamantul 

si care pot conduce pe cineva sa ajunga Maestru Ascensionat cu Fratia Alba. 

 De exemplu Hindusii cred in reincarnare si in absolvirea de pe Pamant. 

Aceasta suna asemanator cu ceea ce noi predam/sustinem. Aceasta perspectiva 

este un concept universal si cosmic, pe care noi l-am imbratisat. Acei filozofi 

Vedici timpurii si scriitori ai Upanishade-lor si alte marete invataturi ce vin din Est 

au conceptul semintei stelare.  Fiecare dintre religiile pamantului au inceput cu o 

interactiune de dimensiune superioara, fie cu o forta Angelica sau cu o fiinta din 

dimensiune superioara. In unele cazuri, persoana ce a inceput/creat religia a avut 

o experienta directa cu Creatorul, ca cele din Iudaism si Crestinism. Ideea este ca 

a existat o experienta transcenndenta ce a ajutat la aducerea unei invataturi 

marete pe aceasta planeta. Aceasta invatatura superioara a ghidat oamenii catre 

o lumina superioara si dimensiune superioara si a aratat oamenilor calea ce i-ar 

ajuta sa aiba loc absolvirea  si sa fie eliberati de ciclul reincarnarilor de pe Pamant 

si sa mearga in taramurile superioare sau dimensiunile superioare, ca cele unde 

suntem  noi, Arcturienii. 

 De aceea noi recunoastem/confirmam Maestrii Ascensionati, incluzand pe 

Sananda si Arhanghelii si Kutumi si Ptaahh. Perspectiva noastra referitor la 

Maestrii Ascensionati poate fi diferita de a voastra, deoarece perspectiva voastra 

este in general una Pamanteasca. Deoarece voi sunteti seminte stelare si 

deoarece voi confirmati si practicati spiritualitatea semintelor stelare , atunci voi 

ati fost deschisi catre Maestrii Galactici in mod natural. Multi dintre acesti Maestri 
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Galactici este posibil sa nu fie cunoscuti pentru multi oameni de pe aceasta 

planeta. Este posibil ca parte a misiunii voastre pe acest Pamant sa fie sa ajutati la 

promovarea acestor invataturi de la Maestrii Galactici. 

 Asi dori atunci sa fac distinctia intre Maestrii Ascensionati de pe Pamant  si 

Maestrii Ascensionati Galactici. Aceasta inseamna ca fiecare planeta din galaxie ce 

supravietuieste si este in stare sa evolueze peste stadiile inferioare, poate avea 

proprii Maestrii Ascensionati. Unii dintre Maestrii Ascensionati Pamanteni au 

ajutat si s-au dus pe alte planete in afara de Pamant. Un exemplu este Sananda ce 

serveste in misiuni pe multe planete, nu doar pe Pamant. 

 Poate voi ati auzit pe Ptaah vorbind despre experienta pe care Pleiadienii 

au avut-o cu Sananda/Jesus si in care el spune ca primirea pe care Pleiadienii i-au 

facut-o lui Sananda a fost cu mult diferita si mult mai cordiala, mult mai 

primitoare si prieteneasca decat cea de pe Pamant. Nu este cinstit sa compari 

diferitele experiente pe care un Maestru Ascensionat ca Sananda/Jesus le-a avut 

pe Pamant in comparatie cu Pleiadele. 

 Noi stim faptul ca exista maestrii ca Sananda care lucreaza si in alte sisteme 

planetare. Este important in spiritualitatea semintei stelare sa recunoastem 

Maestrii Ascensionati care sunt parte a ierarhiei Galactice. Pentru a intelege rolul 

Ierarhiei Galactice, trebuie sa avem o privire mai larga asupra dimensiunilor din 

univers. Exista fiinte ce se afla in Dimensiunea a3-a si apoi sunt fiinte ce se afla in 

Dimensiunea a4-a inferioara. Sunt de asemenea fiinte in Dimensiunea a4-a 

mijlocie; sunt fiinte in Dimensiunea a 4-a superioara si apoi sunt fiinte si in 

Dimensiunea a5-a. Sunt de asemenea fiinte si in Dimensiunea a6-a si a7-a. 

 Si fiecare experienta dimensionala are o conceptie specifica si o specifica 

perspectiva generala. Fiecare dimensiune ofera oportunitati specifice de a fi mai 

apropape de Creator. Experienta pe care o poti avea in Dimensiunea a3-a  va 

ofera oportunitati deosebite pentru a va apropia de Creator, dar mergand intr-o 

dimensiune superioara voi ati avea oportunitati si mai mari si mai diferite de a fi 

mai aproape de Creator.  In Dimensiunile superioare cineva are posibilitatea de a 

studia si lucra cu conceptul de co-creare. 
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 Exista diferite nivele ale Maestrilor Ascensionati. Cele 2 nivele despre care 

vreau sa vorbesc sunt legate de religiile Pamantului, iar aceste nivele pot fi  

discutate in cadrul Spiritualitatii Galactice. Primul nivel este Profetul si al 2-lea 

nivel este Salvatorul/Mantuitorul. Veti descoperi ca multe dintre religii au ambele 

nivele, dar unele doar unul. Profetul este persoana ce are contact cu fiinte din 

dimensiunile superioare si este capabil sa transmita acele mesaje direct. Profetii 

nu profetesc/prevestesc despre viitor neaparat si poate aceasta este o 

dificultate/greseala in traducerea Engleza din timpurile Biblice. Profetul poate fi 

capabil sa prezica viitorul, dar nu aceasta este esenta centrala a abilitatilor sale. 

Mai degraba esenta centrala a Profetilor este aceea ca ei pot comunica direct cu 

Spiritul Divin. Aceasta ablitate face pe el/ea sa fie un Profet. Exista oameni ce pot 

prezice viitorul ce nu sunt Profeti, dar numai Profetul este capabil sa aiba 

contactul direct sau experienta si sa transmita acea experienta altora. Salvatorul, 

numit de asemenea “Energia Mesianica”, are abilitatea de a schimba cursul 

istoriei unei planete, mai ales cand planeta se indreapta catre auto-distrugere. 

Salvatorul, cunoscut de asemenea ca si “Mesia”, stapaneste “Lumina Mesianica”. 

Salvatorul are abilitatea sa depasesca/anuleze procesul karmic ce are loc pe acea 

planeta. Aceasta este o abilitate importanta. 

 “De ce Arcturienii nu intervin in criza planetara a Pamantului?” Noi 

observam distrugerile ce au loc in biosfera si predictiile ingrozitoare despre cum 

toate acestea se vor termina, care este incapsulat in conceptul de “Sfarsit al 

lumii”. Fiintele superioare ca si Arcturienii si Pleiadienii sau altii pot interveni si 

stopa aceasta degradare. Problema este ca daca nu esti un Salvator, atunci 

interventia ta va ingloba/lua karma asupra ta. 

 Iar aceasta este “greu de digerat”, deoarece exista o imensitate de plati 

karmice ce au loc acum pe aceasta planeta. De aceea voi vedeti atata distrugere si 

polarizare si suferinta. Buddha a spus ca una dintre cele 4 cauze ale stresului de 

pe planeta este suferinta si noi toti suntem de acord ca suferinta plantelor si 

animalelor si a oamenilor si chiar a planetei insasi, este foarte mare. O fiinta ca 

Arcturienii sau ca o alta de dimensiune superioara, daca ei decid sa interactioneze 

si sa opreasca asta, va include /implica o datorie karmica asupra lor, pe care noi 

sau altii nu am avea posibilitatea sa o procesam/prelucram. Salvatorul sau Mesia, 
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are abilitatea sa proceseze/prelucreze acea karma datorita/ca urmare a 

interventiei. Puteti observa aceasta abilitate de procesare a karmei, in descrierile 

din unele experiente ale lui Sananda/Iisus, atunci cand el a sustinut/subliniat 

faptul ca “a murit pentru pacatele voastre”. Aceasta inseamna in limbaj galactic ca 

el este capabil de asi asuma datoria karmica de pe planeta si sa intervina, astfel 

incat nimeni sa nu sufere karmic. Aceasta este diferenta dintre Profet si Mesia si 

Salvatorul.  

 Exista anumite cerinte pentru ca o Interventie Mesianica sa aiba loc pe 

aceasta planeta. Eu cred ca noi toti am fi de acord ca noi suntem aproape de 

necesitatea unei Interventii Mesianice, dar unele dintre cerintele necesare include 

a avea un grup central de oameni ce sunt activi si implicati spiritual si angrenati si 

care lucreaza impreuna. Uneori la aceasta s-a facut referire ca si un numar de 

oameni “drepti”. Acestea sunt concepte in alte religii, de asemenea, de a avea un 

grup principal/central de oameni drepti pentru a implini cerintele pentru o 

interventie a unui Salvator. Pentru a aparea o interventie Mesianica , trebuie sa 

existe un gup central/principal de drepti ce pregateste calea si mentine energia 

pentru o Interventie Mesianica. Cu siguranta , o interventie mesianica poate 

aparea doar cand exista receptivitate. Trebuie sa fie un camp de enrgie receptiv 

pe planeta. Interventiile Mesianice nu pot avea loc fara un grup central receptiv.  

 Descrierea Energiei Mesianice sau a Salvatorului apartin cu adevarat 

taramurilor a ceea ce eu numesc “Campul de Energie Cuantica”. Motivul pentru 

care folosesc acest termen Camp de Energie Cuantica este caci interventia 

transcende logica. Din punct de vedere logic, asi putea sa va dau informatii cum 

ca oceanele vor muri in 2035, ceea este numai la 14-15 ani de acum. Acest 

deznodamant se bazeaza pe calculele noastre referitor la ce se intampla si la 

faptul ca nu a fost facut nici un efort major de refacere a oceanelor, si poluarea 

continua sa apara la un nivel astronomic. Concluzionam, de aceea este putin 

probabil ca oceanele sa mai existe dupa 2035. Dar o Interventie Mesianica poate 

transende logica , poate transcende legea cauza – efect, iar voi ati intreba: 

“Cum?” Pot doar sa spun ca Energia Mesianica este cuantica  si are o putere 

dincolo de ce poate fi inteles cu logica normala tridimensionala. 
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 Noi sustinem o astfel de interventie si credem ca este posibil sa existe o 

anumita Interventie Mesianica. De fapt, Ascensiunea in sine poate fi considerata o 

Interventie Mesianica. Cineva poate fi eliberat de karma Pamanteasca in timpul 

unei ascensiuni. Ascensiunea in sine aduce o oportunitate de a te elibera 

reincarnarile Pamantesti, chiar daca nu te-ai pregatiti total de a absolvi de pe 

Pamant sau asa cum religiilor le place sa spuna, sa fii eliberat de pe Pamant. Dar 

Ascensiunea ofera aceasta oportunitate in special cu aportul Gratiei. Ati avea 

nevoie poate de 8 pana la 10 vieti pentru a absolvi, dar datorita energiilor 

Ascensiunii, veti primi o oportunitate de a sari cativa ani, cateva clase, cateva 

lectii ale sufletului, astfel incat sa puteti ascensiona. 

 Noi avem conceptul karmei in gandirea Arcturiana, in perspectiva generala 

Arcturiana. Pe Pamant, voi experimentati acum karma accelerata. Exista mai 

multe aspecte ale karmei. Exista Karma Pamantului; exista  Karma de Reincarnare; 

exista Karma Cosmica si ”Karma Accelerata”. In karma normala/obisnuita, poti 

face ceva rau acum, iar karma s-ar intoarce ca o plata la aceasta intr-o viata 

ulterioara. Imi place sa folosesc exemplul lui Edgar Cayce, care apropo a fost o 

samanta stelara Arcturiana. Chiar daca el nu a inteles total acel concept, el totusi 

a primit informatii de la Arcturieni si a fost in contact cu multi dintre profesorii si 

maestrii nostri si a adus cateva informatii cosmice foarte puternice. 

 Intr-una din citirile lui , a dat exemplul unei persoane ce este extrem de 

critica la adresa unei persoane cu dezabilitati, iar in acea citire Cayce a subliniat 

faptul ca aceasta persoana a fost critica la adresa cuiva ce avea dizabilitati. Putea 

sa fie cineva ce avea o boala ca Scleroza in placi. In viata urmatoare, acea 

persoana s-a reintors si a avut exact aceasi boala. Acesta ar fi un exemplu a ceea 

ce numesc “karma pe Pamant, karma normala”. Aceasta inseamna ca daca ati 

trata pe cineva cu rautate intr-o viata, atunci in viata urmatoare ati putea primi 

acelasi tratament rau pe care voi l-ati facut altcuiva. De exemplu, oamenii din 

holocaust ce au fost gardieni in lagarele de concentrare, deseori au abuzat 

oamenii de acolo. In viata urmatoare, ei ar putea sa se gaseasca intr-un lagar si sa 

fie abuzati sau in alta situatie in care ei sa fie abuzati sau inchisi. 
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 Sa privim la Karma Accelerata. Sa folosim din nou exemplul lui Cayce cand o 

persoana rade de o persoana cu dezabilitati. In Karma Accelerata ei ar putea 

experimenta acea dizabilitate imediat, in acea viata. Cand spun imediat nu vreau 

sa spun instantaneu, ci ei ar experimenta karma in cativa ani. Aceasta este Karma 

Accelerata, iar acum este un timp de karma Accelerata pe Pamant. Cand oamenii 

fac greseli, cand oamenii intreprind actiuni de natura impura sau abuzuri fata de 

natura, mai mult ca sigur ca experienta Karmei Accelerate la ei va creste dramatic. 

Aceasta este bine, daca esti orientat spiritual si intelegi acest concept, dar daca ai 

un suflet intunecat si nu poti intelege aceasta, atunci te poate duce catre o mare 

confuzie. 

Voi veti vedea mai multa Karma Accelerata ce are loc pe aceasta planeta. Exista 

peste 8 miliarde de oameni pe aceasta planeta acum. O parte a ideii de karma si 

de Karma Accelerata este aceea ca exista o oportunitate imediata in aceasta viata 

pentru aparitia experientei karmice. Cateodata poate nu este posibil sa se 

gaseasca situatia potrivita pentru plata karmica in aceasta viata, dar pentru marea 

majoritate este posibil acum. 

 Religiile de pe Pamant au avut dificultati in explicarea faptului ca de ce raul 

castiga/majoritar si de ce multi oameni rai se pare ca prospera. Sunt sigur ca ati 

vazut aceasta in propriile voastre observatii, faptul ca multi dintre oamenii ce sunt 

rai raman in continuare la putere. Multi dintre oamenii rai sunt bogati si continua 

sa adune putere si bogatii. Cum explicati aceasta? Legat de conceptul karmei  voi 

spuneti: “Vor plati ei pentru asta si poate plata lor karmica va fi intr-o alta viata.” 

Vreau sa spun totusi, ca in acest  concept al Karmei Accelerate este posibil sa se 

intample mai devreme, chiar in aceasta viata. 

 Perspectiva noastra generala , care din nou, este bazata pe spiritualitatea 

semintei stelare, implica de asemenea si discutia despre Karma Cosmica. Noi 

observam manifestarea Karmei Cosmice tot timpul, iar Pamantul este afectat de 

Karma Cosmica. Aceasta inseamna ca Karma Cosmica explica faptul ca datoriile 

voastre karmice sau experientele karmice pot fi manifestate/lucrate si pe alte 

planete in afara de Pamant. Poate exista o alta planeta ce se afla in Galaxia 

Andromeda sau intr-o alta zona a acestei galaxii si care se potriveste exact cu 
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nevoia si informatiile si experientele de care aveti nevoie pentru a invata propriile 

lectii karmice. Este posibil sa dureze multe vieti sau decenii pe Pamant sau chiar 

secole pentru a gasi experientele potrivite astfel incat sa se poata manifesta 

platile karmice. In Karma Cosmica , datoriile voastre karmice sau lectiile pot sa se 

desfasoare pe alte planete imeditat in viata urmatoare. 

 Karma Cosmica face parte din experienta de samanta stelara. Voi ca si 

seminte stelare sunteti deschisi fata de aducerea aminte a altor vieti si a altor 

experiente de pe alte planete. De aceea voi ati accepta bucurosi oportunitatea de 

a merge in alte sisteme solare. Alte sisteme solare sunt probabil nu asa de 

complexe ca si Pamantul. Pamantul este una dintre planetele complexe din 

galaxie, iar unul din motive este datorita numeroaselor si puternicelor religii si 

datorita limbajelor puternice si numeroase, de aici. 

 Vreau sa introduc un alt concept pe care il numesc “antrenament karmic”, 

deoarece atunci cand vorbesc despre karma si cand vorbesc despre lectiile de 

viata si ale sufletului, sunt sigur ca voi toti va ganditi la depasirea lectiilor dificile 

sau negative. In karma negativa voi faceti erori intr-o viata si apoi veniti inapoi 

intr-o alta viata pentru a plati datoria karmica. In conceptul de antrenament 

karmic noi avem o perspectiva mult mai larga si care cred ca va fi foarte bine 

primita de voi. Toate experientele voastre nu sunt legate numai de “refacerea 

greselilor” sau de a avea oportunitatea de a corecta sau repara erori pe care le-ati 

facut. Mai exista un alt aspect al karmei ce este pozitiv si care il numesc 

antrenament karmic. Sunt bucuros sa va prezint voua acest concept. Antrenament 

karmic inseamna ca ati venit pe aceasta planeta Pamant pentru o experienta de 

antrenament specifica si aceasta experienta poate fi legata de ceea ce eu numesc 

”experienta de co-creator.” 

 In conceptul de experienta de co-creator, voi sunteti la un nivel asa de 

ridicat spiritual astfel incat puteti sa va creati propria realitate. Voi sunteti ca si 

Dumnezeu, deoarece voi puteti crea o realitate. Pe planetele 5-dimensionale ca 

Arcturus sunt o gramada de oportunitati de co-creere. Ceea ce ganditi se poate 

intampla imediat in Dimensiunea a5-a; nu este nici o asteptare. In Dimensiunea 

a3-a voi puteti vizualiza lucruri; poate doriti sa construiti ceva, sau poate ca doriti 
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sa acumulati bogatie, dar nu se intampla imediat. Sunt niste intarzieri. Cateodata 

gandurile voastre creative nici nu se realizeaza. Sunt sigur ca ati ascultat multe 

lecturi legate de modul corect de gandire si cum sa lucrati cu afirmatiile. Dar 

uneori chiar si cu afirmatii pozitive si cu o gandire corecta, realitatea pe care doriti 

sa o manifestati nu se realizeaza imediat. 

 Frumusetea Dimensiunii a 3-a este faptul ca puteti sa practicati folosind 

diferite tehnici gand. De exemplu, ati putea gandi ca ceea ce aveti nevoie este un 

milion de dolari. Sau , ati putea gandi ca ar trebui sa fiti un jucator de fotbal. Voi 

va concentrati/focusati toate gandurile voastre pozitive pe o cariera de succes. Si 

apoi, aveti o leziune la picior sau la glezna, iar cariera voastra de fotbalist s-a 

incheiat. Ati incercat; v-ati antrenat si ati practicat pentru a deveni o mare stea 

fotbalistica. De ce s-a intamplat aceasta? Zece ani mai tarziu, va gasiti pe o cale 

spirituala si realizati ca daca ati fi continuat in lumea sportului, atunci nu ar mai fi 

putut fi capabil sa mergeti pe calea spirituala. De aceea, este posibil sa nu 

intelegeti exact intregul scop al leziunii in acel  moment in care s-a intamplat, dar 

privind dintr-o alta perspectiva peste ani, voi intelegeti. Gandirea voastra pozitiva 

despre succes in lumea sportului se opunea  dezvoltarii voastre viitoare din 

spiritualitate. 

 In antrenamentul/pregatirea de Karma Cosmica voi invatati cum sa ganditi 

si cum gandirea voastra va influenteaza actiunile. Voi observati unele dintre 

greselile din modul cum ganditi. In antrenamentul/pregatirea de Karma Cosmica 

pentru co-creare, voi studiati aici sa fiti fie un Profet sau un Maestru Ascensionat 

pe o alta planeta. Stiu ca aceasta pare greu de crezut, dar acesta este un univers 

urias; este un cosmos urias. Sunt probabil 5000 de planete in aceasta galaxie. Sunt 

probabil 300 sau 400 de miliarde de stele in aceasta galaxie, dar pot fi 800 de 

miliarde de stele in Galaxia Andromeda, sora voastra galaxie. Aceasta inseamna ca 

ar putea fi 10000 de planete cu viata pe ele in Galaxia Andromeda si 5000 de 

planete cu o viata avansata pe ele in galaxia noastra, in Calea Lactee. Aceasta 

inseamna ca este nevoie de spirite co-creatoare; este nevoie de Maestrii 

Ascensionati; exista o nevoie de profeti in alte sisteme planetare. Ideea de co-

creatie si de experienta antrenament/pregatire este ca veniti pe Pamant pentru a 

intelege cum este sa fiti in Dimensiunea a3-a. Voi studiati si invatati ce 
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functioneaza si cum raspund oamenii la viziunile profetice, la interventiile 

profetice si la interventiile mesianice. Exista un aspect a Maiestriei Ascensionate 

ce implica sa fiti capabili sa indrumati oameni catre co-crearea unei noi realitati. 

 Crearea unei noi realitati este ceva ce noi toti dorim sa realizam pe Pamant. 

Noi dorim sa vedem o realitate mai buna; dorim sa vedem mai multa stabilitate; 

dorim sa vedem un mediu ambiant echilibrat. Noi dorim sa vedem o societate ce 

nu este asa de polarizata. Noi dorim sa vedem o societate care accepta 

sacralitatea si protejeaza padurile si oceanele. Asi mai adauga ca pe Arcturus, 

toate locurile/zonele sunt sacre si de aceea pe Arcturus noi nu facem separare asa 

cum faceti voi, cand aveti sacrul si profanul, cand aveti orase sacre ca Ierusalim 

sau Mecca. Toata planeta noastra este sacra. Noi traim cu sacralitatea noastra tot 

timpul si de aceea nici noi insine nu ne separam de sacru. Oricum noi avem 

temple. Cuvantul “templu” ar fi traducerea in engleza. Templele Arcturiene sunt 

mai pregatite/facute pentru ceea ce eu numesc experiente meditative de co-

creare. Aceasta inseamna ca in meditatiile noastre noi mentinem realitatea, noi 

mentinem in meditatiile noastre realitatea Noosferica si campul gand al lui 

Arcturus. 

 Conceptul meditativ pe care tocmai l-am descris era practicat cu secole in 

urma de catre preotii Tibetani in Himalaya. Cu cateva secole in urma, erau grupuri 

de 30, 40 sau chiar 50 sau mai multi calugari; ei erau  Tibetani Budhisti. Ei meditau 

in anumite zone izolate, cunoscand faptul ca ei mentin campul gand pentru 

planeta. O parte din invataturile noastre din spiritualitate este faptul ca noi dorim 

ca semintele stelare Pamantene sa practice acel tip de meditatii camp gand de 

energie. Multi dintre voi faceti asta in templul lui Tomar. Meditatia pentru 

Noosfera este puternica si necesita o mare putere Arcan pentru a face asta cu 

succes. 

 Acesti oameni din Tibet ce practicau acestea cu secole in urma erau extrem 

de puternici in meditatiile lor si erau in stare sa mentina anumite tipare gand 

pozitive pentru planeta. Pe aceasta planeta mai sunt si alte exemple de oameni ce 

mentin un anumit camp gand. Din perspectiva noastra aceasta este ceea ce 

realizam noi cu munca noastra meditativa din temple. V-am spus direct ca noi 
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avem ceea ce noi numim “meditatori permanenti/full time”, ce sunt 

antrenati/pregatiti special pentru a face acest tip de munca. 

 Vreau de asemenea sa abordez conceptul de Triunghiul Sacru. Daca ar 

trebui sa va descriu voua religiile noastre sau perspectiva noastra spirituala, ar fi 

prin acest concept al Triunghiului Sacru. In ideile Triunghiului Sacru ce vi le-am 

prezentat pe Pamant, Maestrii Ascensionati sunt predominanti de pe Pamant, dar 

de asemenea a fost o unitate spirituala in Oamenii Nativi. Am descoperit faptul ca 

sistemele religioase de pe Pamant s-au dezvoltat inainte de miscarile mediului 

inconjurator, iar ele nu au avut o subliniere asupra conceptului de sacralitate a 

Pamantului. Exista cateva exceptii din timpurile stravechi. Exista ceremonii de 

agricultura marete in unele dintre religiile Biblice, dar intregul concept de 

refacere/reparatie a planetei si de salvare nu sunt o tema predominanta a 

religiilor actuale. 

 Nativii de pe aceasta planeta au fost cei care intotdeauna au fost in uniune 

cu Spiritul Pamantului. Noi Arcturienii stam/suntem in uniune cu spiritul planetei 

noastre. Noi stam/suntem in uniune cu zonele vulcanice, astfel incat nu exista 

eruptii vulcanice pe Arcturus. Noi suntem in uniune cu tiparele meteorologice; 

stam in uniune cu oceanele. (Da , avem oceane; avem tipare meteorologice ca si 

voi.) Ca si fiinte cinci dimensionale, noi suntem capabili sa stam/fim in unitate si 

sa mentinem un echilibru spiritual cu planeta noastra. Noi imbratisam 

Spiritualitatea Galactica. Fiecare planeta are sistemul propriu de Maestrii 

Ascensionati. Cred ca acest lucru este deosebit, deoarece conduce/scoate in 

evidenta ideea ca exista o unicitate in fiecare parte a acestei galaxii. 

 Pamantul se afla in acest moment intr-un ciclu ce se desfasoara de 4000-

6000 de ani. Voi sunteti post-Atlanti, si ati fost vizitati de fiinte extra-dimensionale 

ce au intervenit asupra Pamantului. Exista factori asa de complecsi legat de 

pozitia voastra in galaxie si chiar de pozitia Pamantului in sistemul solar. Exista 

multe si diferite cicluri. Pamantul se deplaseaza intr-o miscare de revolutie sau 

miscare de oscilare in jurul axei sale la fiecare 26000 de ani , ceea ce este numit 

precesie. Exista si un alt ciclu cand sistemul solar calatoreste in jurul galaxiei, care 

dureaza 250 milioane ani. Voi va aflati in ciclul de schimbare a pozitiei Zodiacale si 
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a semnelor astrologice. Sunt de asemenea si campuri de energie ce vin in mod 

cosmic. Este mult de integrat. Dar cu progresul din lucrul/munca cu campul gand, 

cu progresul Noosferei, cu progresul de intelegere a Karmei Cosmice si 

antrenament/pregatire cosmica, voi puteti ajuta la accelerarea manifestarii unei 

realitati mai bune pe aceasta planeta. Aceasta inseamna ca este necesara energie 

si munca pentru manifestarea Interventiei Mesianice. O Interventie Mesianica 

necesita un camp gand de o putere superioara pentru a atrage acea Energie 

Cuantica. 

 Pamantul necesita/cere/se impune o interventie in masa. Necesita 

interventia unui Salvator. Voi, semintele stelare formati un nou camp de energie 

de fundatie/fundamental ce va ajuta la stabilirea/fixarea unei noi baze/fundatii 

pentru o realitate planetara superioara. Eu va promit ca aceasta urmeaza sa se 

intample. 

Eu sunt Juliano. O zi buna. 

 


