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Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii. 
  
 Vom începe discuția noastră de astăzi prin a privi la fraza biblică din Geneza "Eu 
voi fi ceea ce voi fi." Dacă vă amintiți, traducerea comună a acestei expresii din Biblia 
ebraică este "Eu sunt ceea ce sunt". Înțelegerea obisnuita conduce la Prezența Eu sunt, 
care se concentrează pe existența imediată sau prezentă a cuiva. Astăzi vreau să 
folosesc acest termen "Voi fi ceea ce voi fi" pentru a vă ajuta să înțelegeți ascensiunea 
voastră și Sinele vostru viitor. (Nota autorului: Expresia ebraică este din Geneza când 
Moise a fost la Rugul/Tufisul aprins și află numele lui Dumnezeu: Ehyeh Asher Ehyeh. 
Traducerea corectă a acestei fraze este la timpul viitor: voi fi ceea ce voi fi. Nu este în 
timpul prezent, eu sunt ceea ce eu sunt, care este versiunea tradusa gresit de obicei. 
Ebraica antică nu are timpul prezent!) Dacă "Eu sunt ceea ce sunt" se concentrează pe 
prezent, expresia "voi fi ceea ce voi fi" se concentrează pe viitor. Mai important, în 
expresia "Voi fi ceea ce voi fi", este sa ne uităm la "a deveni" ca o indicație a locului, 
sau a ceea ce, sau cine vei deveni.  
  
 Aceasta este o discuție filosofică interesantă, adică comparația dintre "Voi fi ceea 
ce voi fi" și "Eu sunt ceea ce sunt". Primul se concentrează asupra Sinelui Viitor, iar cel 
de-al doilea se concentrează asupra Sinelui Prezent. Dar pentru această discuție 
Arcturiană, descoperim că „a deveni” funcționează cu Sinele Viitor, iar aceasta este o 
cheie importantă pentru călătoria voastră sufletească și dezvoltarea sufletului vostru.  
  
 Privim la Sinele Viitor de multe ori în munca noastră. Helio-Ah care foloseste 
Camerele de vindecare Arcturiene are exercitii specifice  ce se ocupa de Sinele Viitor, 
iar unele dintre aceste exercitii cu Sinele viitor se concentreaza pe a deveni, a creste 
intr-o fiinta din dimensiune superioara. În contextul vindecării, de multe ori folosiți acea 
energie a viitorului, ce poate fi readusă în prezent pentru a vă ajuta să integrați și să 
creșteți mai repede și cu o mână sigura.  

mailto:davidmiller@groupofforty.com
http://www.groupofforty.com/


  
 Dacă priviți la Treia Dimensiune din punctul de vedere pe care îl sugerez, care 
este Sinele Viitor, atunci s-ar putea să fiți surprinși de cât de orientată spre viitor este 
societatea voastră și cât de orientată spre viitor este întreaga voastră viață. Va faceti 
planuri pentru pensionare și va faceti planuri pentru educația copiilor dumneavoastră  la 
colegiu. Va planificati vacanța și plănuiti și ascensiunea voastra. Este interesant pentru 
că te concentrezi la modul personal pe viitor și de asemenea este o concentrare 
planetară asupra viitorului. Dacă ignorați viitorul planetei, asta este, adică dacă nu 
sunteți preocupați dacă resursele care sunt disponibile acum vor mai fi disponibile în 
viitor, atunci veți folosi resursele în orice mod, fără nicio considerație pentru generațiile 
viitoare.  
  
 În munca planetară și vindecarea planetară, concentrarea asupra viitorului ar 
oferi cea mai logică cale de vindecare a planetei. S-ar putea crede, pe baza evaluărilor 
actuale, ca cei care folosesc resursele planetei pentru câștig personal ar fi îngrijorați de 
faptul că aceste resurse ar putea să nu fie disponibile în viitor. Dar, de fapt, asistăm la o 
gândire orientată mai mult spre prezent. Această gândire este: aceste resurse sunt 
disponibile acum, așa că haideți să le folosim. Sau altfel spus: nu vom planifica viitorul  
pentru că vrem doar să beneficiem de prezent. Cea mai mare eroare pe care o fac 
dezvoltatorii care folosesc resurse naturale este să creadă că resursele sunt 
abundente, așa că ar trebui să le folosim pe toate și nu este nevoie să vă faceți griji cu 
privire la viitor. De fapt, uneori oamenii spun că va exista o tehnologie mai nouă pentru 
a înlocui resursele, prin urmare, lăsați generațiile viitoare să se îngrijoreze de epuizarea 
resurselor naturale de pe Pământ.  
  
 Putem analiza problemele de mediu dîn viitor. Vedem deja ce se întâmplă la 
Cernobîl și Fukushima, unde daunele aduse mediului pot dura între 300 și 400 de ani 
sau chiar mai mult pentru a se vindeca. Și asta înseamnă că generațiile viitoare trebuie 
să-și dea seama cum să rezolve această problemă. Ce cadou! Și spun asta sarcastic, 
că această generație creeaza dezastre ecologice generațiilor viitoare.  
  
 Dar, la nivel personal, și de munca spirituală, eu sugerez sa dorim să ne 
concentram asupra viitorului și a Sinelui viitor, și astfel această concentrare asupra 
Sinelui viitor devine o parte importantă a dezvoltării spirituale. Acest lucru nu este atât 
de controversat pe cât ați putea crede, deoarece multe dintre religiile lumii se 
concentrează pe ceea ce se numește "lumea ce va veni", lumea viitoare. 
  
 Există credința că ceea ce faceți acum pe această planetă, modul în care 
acționați, modul în care gândiți și faptele pe care le faceți, vă vor afecta Sinele viitor. 
Prin urmare, este un avertisment, dacă pot folosi acest cuvânt, pentru acțiuni viitoare. 
Acționați corect și uman sau cineva ar putea fi pedepsit în viitor. Această amenințare a 
pedepsei viitoare a devenit un obiectiv major și este folosită de religii pentru a controla 
oamenii și pentru a cere ca oamenii să acționeze în conformitate cu principiile 
superioare. Dar există o lume care va veni? Ar trebui să vă preocupe Sinele viitor? Și 
răspunsul este da, există o lume care va veni și există un Sine viitor.  
  



 Această temă a Sinelui Viitor duce la discutia despre moarțe. Să vorbim despre 
moarte pentru că mulți le-au adresat Arcturienilor această întrebare: "Da, mă 
îngrijorează viitorul. Vreau să știu când va avea loc Ascensiunea/Inaltarea. Dar ce se 
întâmplă dacă mor înainte ca Ascensiunea/Inaltarea să aibă loc?" O întrebare foarte 
interesantă. Răspunsul meu este simplu: Poti Ascensiona din starea de moarte. 
Cuvântul "stare de moarte" este un termen impropriu, pentru că atunci când te gândești 
la moarte s-ar putea să te gândești la sfârșitul existenței tale, dar nimic nu ar putea fi 
mai departe de adevăr decat aceasta. Voi sunteți ființe eterne, iar moartea înseamnă cu 
adevărat că intrați într-o stare de tranziție.  
  
 Puteti Ascensiona din starea de moarte. Sper că acest lucru este încurajator și 
reconfortant pentru dumneavoastră. Este posibil să cunoașteți deja Lucrători în Lumină 
care au murit și este posibil ca ei să vă fi pus această întrebare înainte de a muri: "Ce 
se va întâmpla dacă voi muri înainte de Ascensiune?" 

  
 Să ne uităm la modul în care este posibil acest lucru, și ce circumstanțe sunt 
importante în înțelegerea modului în care se poate Ascensiona din starea de moarte, 
sau de tranziție. Lucrarea spirituală pe care o faceți în această viață și în alte vieți se 
acumulează. Aceasta înseamnă, într-un mod simplu,ca voi câștigați credit pentru 
munca spirituală pe care o faceți. Uneori, în viața voastră, este posibil să fi fost mai 
spirituali decât alții. De exemplu, puteți descoperi că este posibil să fi trăit într-un 
ashram timp de doi ani și veți privi înapoi și veți spune: "Aceasta a fost cea mai 
spirituală experiență pe care am avut-o vreodată în această viață. Dar acum sunt 
implicat în a Treia Dimensiune și sunt cu adevărat implicat în energiile dense și mi-am 
pierdut concentrarea spirituală pe care am avut-o cândva când eram mai tânăr." Dar eu 
nu privesc situatia in modul acesta, pentru că munca pe care ai făcut-o într-un ashram 
când erai mai tânăr este cumulativă. Se adaugă la contul vostru bancar spiritual, dacă 
pot folosi acest cuvânt, și când treceți la starea de moarte înainte de 
Ascensiune/Înălțare, aduceți cu voi acest cont bancar care conține  întreaga voastră 
munca spirituala din viata. 
  
 Aceasta conduce la una dintre marile legi spirituale din a Treia Dimensiune. 
Această lege funcționează cu exercițiile Arcturiane și funcționează, de asemenea, în 
starea de tranziție pe măsură ce intrați în lumea care va veni. Această lege este: Acolo 
unde te concentrezi/gandesti acolo te duci/ajungi. Dacă vă concentrați si vă gândiți 
să vă aflați la Lacul de Cristal Arcturian și la energia superioara cinci dimensională, 
atunci acolo va merge energia și spiritul vostru. 
  
 Unii au spus: "Nu pot vizualiza Lacul Arcturian" sau "Nu-mi pot imagina cum 
călătoresc acolo printr-un coridor". Doar gândiți-vă  la aceste cuvinte: unde se 
concentreaza mintea voastra, acolo este si spiritul vostru. Nu am spus că trebuie să ai 
imaginea potrivită. Nu am spus că trebuie să aveți vizualizarea corectă. Imaginea și 
vizualizările ajută și sunt de acord că este în avantajul tău să ai o vizualizare bună și 
asta îți va îmbunătăți experiența, dar mintea ta și locul în care îți plasezi gandul este 
cheia dezvoltării tale spirituale.  
  



 Cum se aplică acest lucru stării tranzitorii de moarte? Unii mistici vorbesc despre 
starea morții și despre acel moment de tranziție și există o discuție despre abilitatea de 
a avea o conștienta totala in momentul de tranziție. Pentru că în acel moment de 
tranziție, dacă sunteti constienti, atunci vă puteți folosi mintea/gandul pentru a vă 
direcționa spiritul să intre în a cincea dimensiune și să meargă în Grădini și să fiti cu 
Sananda / Isus sau cu orice alt ghid și profesor pe care îl doriți. Aceasta înseamnă că în 
acel moment de tranziție conștienta este valoroasă.  
  
 Știu cum este să mori în această cultură occidentală, pentru că, în cea mai mare 
parte, moartea are loc într-o stare medicamentoasa, fie pe analgezice, opioide sau alte 
medicamente pentru a atenua suferința. Cum poți fi total conștient dacă ești pe aceste 
medicamente și apoi treci într-o stare de inconștiență? Acest lucru ne întoarce la contul 
bancar spiritual, deoarece când vă aflați acum într-o stare de conștiință superioară, vă 
puteți programa pentru acel moment al mortii și puteți "împrumuta", sau puteți merge în 
viitor. Vă puteți vedea având acest tip de concentrare în momentul tranziției. 
  
 Sinele Viitor răspunde la programele și instrucțiunile anterioare și vă puteți 
programa să mergeți la lumina superioară și la tărâmurile superioare. Înțelegerea 
comună a Sinelui Viitor și a timpului viitor se bazează pe gândirea liniară. Vă aflați într-o 
situație și trebuie să aveți această conștientizare în acel moment în care faceți tranziția, 
dar în viitor și în Sinele Viitor, timpul este un cerc, iar în starea voastră actuală, puteți 
lucra la evenimente viitoare pentru voi înșiva. 
  
 Acesta este motivul pentru care expresia "voi fi ceea ce voi fi" este atât de 
importantă. Înseamnă că vă aflați într-o stare de devenire, iar aceasta este o stare în 
care sunteți capabili să vă proiectați în viitor pentru a lua deciziile si alegerile spirituale 
corecte. Sinele viitor este unul dintre cele mai importante aspecte ale lucrării spirituale 
pentru Ascensiune/Înălțare și pentru dezvoltarea voastră ca Lucrător în Lumină și ființă 
sufletească. 
  
 Munca cu Sinele viitor include si vieți viitoare. Nu este acesta un gând interesant, 
că în meditațiile tale te poți proiecta într-un moment viitor când nu ești în această viață, 
dar ești într-o altă viață? Cum ar fi asta? Imaginați-vă că v-ați întors pe planeta voastră 
natală. Planeta de origine este acel loc cu care vă simțiți cel mai conectat spiritual și 
este acea planetă în care mulți dintre voi ați început călătoria spirituală în conștiința 
superioară.  
  
 Gândiți-vă să vă proiectați într-un viitor pe o planetă care se află în Etapa 
Planetară 2 de dezvoltare. Gândiți-vă cât de minunat ar fi să trăiești pe acest tip de 
planetă unde nu există războaie și nici boli, iar planeta trăiește pe principii spirituale, și 
nu există decât conștiință superioară. Imaginați-vă cum Pământul reunește un miliard 
de oameni pentru un meci de fotbal. Apoi imaginați-vă că o planetă avansată ar putea 
aduce milioane de oameni împreună pentru o meditație spirituală. Priectati-va cu gandul  
în acea viață viitoare și gândește și simte puterea acelui Sine Viitor. Eu voi fi ceea ce 
voi fi. Voi fi într-un plan superior în viitorul meu.  
  



 Lucrul cu Sinele Viitor nu înseamnă că neglijăm prezentul. Imaginați-vă că un 
student studiază pentru a deveni medic. El mai trebuie să facă lucruri în prezent pentru 
a dobândi cunoștințele și expertiza de care va avea nevoie pentru viitoarea sa profesie. 
El ar primi un mare respect din partea familiei și a rudelor sale dacă le-ar spune că 
intenționează să devină medic în viitor. Toate studiile și toți banii ce are de gând să-i 
facă în timpul verii pentru colegiu, vor fi toate axate pe Sinele său viitor. El se afla in 
procesul de a deveni medic în viitor.  
  
 Acum vă aflați în poziția de a deveni un Maestru Ascensionat. Gândiți-vă la asta 
și comparați-l cu statutul unui adolescent sau al unui tânăr adult care studiază pentru a 
deveni medic, iar studentul face multe lucruri pentru a acumula cunoștințe și a învăța 
multe subiecte diferite pentru a trece cursurile. El face acest lucru pentru Sinele său 
viitor. Voi studiați Ascensiunea/înălțarea și vă faceți lucrarea spirituală pentru viitorul 
vostru ca ființă ascensionata/ înălțată.  
 Voi, ca persoană Ascensionata/înălțată în a Cincea Dimensiune, veți avea 
alegeri de facut, la fel cum faceti alegeri in a Treia Dimensiune. Unele dintre aceste 
alegeri includ: "Mă voi întoarce pe Pământ ca Maestru Înălțat, sau voi continua călătoria 
sufletului meu și mă voi întoarce pe planeta mea natală, unde pot experimenta mai 
multă spiritualitate și mai multă armonie și pace?" Vă recomand să nu încercați să luați 
această decizie până când nu sunteți acolo, în a cincea dimensiune, și sunteți 
ascensionati. Apoi, luați o decizie cu privire la posibilitatea să vă întoarceți pe Pământ 
sau sa nu. Spun asta în scopul dezvoltării sufletului vostru. 
  
 Acum proiectați-vă în viitor, mergând mai departe pe alte planete. Proiectați acel 
Sine Viitor pe planete superioare cinci dimensionale, unde vă bucurați de recompense. 
Veți încasa în contul vostru bancar spiritual și veți merita o experiență planetară 
superioară.  
  
 Pământul este o planetă dificila pe care sa te afli acum. Mulți dintre voi se luptă 
cu războaiele teribile, cu problemele de sănătate înspăimântătoare care au loc pe 
planeta și, desigur, cu problema celei de-a șasea extincții în masă. Dacă ar fi să 
clasificăm evenimentele planetare și nivelul zonei de confort de pe planete, atunci aș 
spune că a fi pe o planetă care trece prin extincție în masă ar fi cu siguranță foarte mare 
pe scara incomodă. Dacă aș avea de ales să fiu pe o planetă în călătoria sufletului meu, 
nu aș alege să fiu pe o planetă care trece printr-o extincție în masă.  
  
 Ce trebuie să faci cu tine însuți și cum trebuie să te ocupi de aceste probleme 
planetare? Vă confruntați, poate, cu anxietate și nervozitate cu privire la viitor, pe baza 
a ceea ce vedeți acum pe această planetă. Ce fel de viitor va fi cu toată lumea 
distrugându-se cu bombe, tancuri și gloanțe? Ce fel de viitor va avea această planetă 
cu oceanele pline de poluare, iar marile guverne ignoră să acorde atenție mediului? Și, 
ce fel de viitor există dacă are loc o extincție în masă?  
  
 Suntem acum la mai mult de o treime din drum prin extincția în masă. Extincția în 
masă este un eveniment greu de oprit. Nu este ceva ce poate fi oprit cu ușurință, chiar 
dacă mișcările corecte sunt făcute de toți liderii politici de pe planetă. Ar fi nevoie de o 



intervenție majoră pentru a opri a șasea extincție în masă. A face o intervenție minoră 
ar fi ca și cum ai încerca să oprești un tren cu o roabă; trenul va arunca roaba de pe 
șine.  
  
 Am sfaturi pentru lucrătorii în lumină. Concentrati-va pe misiunile voastre 
personale si planetare, indiferent de ce se intampla in jurul vostru. Sinele vostru viitor va 
fi răsplătit de modul în care vă ocupati de misiunea voastră personală și planetară. Ezit 
să folosesc cuvântul "recompensa" din cauza problemelor de limbaj în încercarea de a 
traduce aceste gânduri superioare. Sufletul și dezvoltarea voastră spirituală în această 
perioadă de mare provocare trebuie să se concentreze asupra misiunii voastre 
personale și planetare. Chiar și în cel mai întunecat moment, chiar și atunci când 
lucrurile par fără speranță, este totuși important pentru voi să lucrati la misiunea 
voastra, oricare ar fi aceasta.  
  
 Misiunea de vindecare planetară este implicată în proiectele Biorelativitatii 
(meditații de vindecare planetară) și în Orașele Planetare ale Luminii. Lucrati pentru a 
ridica la constiinta superioara. Toate acestea sunt părți importante ale misiunii de 
vindecare planetară pentru Lucrătorii în Lumină. Unul dintre motivele pentru care ați 
venit pe Pământ în acest moment este să faceți această misiune planetară. Deci, nu 
neglijati acestea, și nu ganditi că "eu nu aduc nici o imbunatatire/schimbare", pentru că 
de fapt aveti o mare influenta. Ajutați la stabilirea/fixarea tiparelor și vă ajutați propriul 
cont bancar spiritual, pentru că vă concentrați asupra misiunii voastre spirituale. 
Amintiți-vă că doriți să vă proiectați în viitor pe o planetă care a rezolvat cu succes acest 
conflict de dezvoltare a Etapei 1 Planetare.  
  
 Conflictul din Etapa 1 Planetară se concentrează pe înțelepciunea spirituală vs. 
tehnologie și, altfel spus, conflictul se referă la supraviețuirea planetară. Dacă conflictul 
de dezvoltare din Etapa 1 Planetară nu va fi rezolvat, atunci va avea loc distrugerea 
acestei planete. Vreau să vă împărtășesc o observație interesantă. Distrugerea acestei 
biosfere nu înseamnă sfârșitul vieții pe Pământ. Un om de știință de pe Pământ a 
observat recent că 99% din toate formele de viață care au fost pe Pământ de la început 
sunt acum dispărute. Asta înseamnă că doar un procent din toate formele de viață mai 
există. Unu la sută! Asta înseamnă că au existat și alte evenimente de extincție 
planetară în afară de acesta. Au mai fost extincții în masă. 
  
 Este nevoie de o cantitate imensă de efort pentru refacere, uneori milioane de 
ani. A cincea extincție în masă, care a fost cauzată de un asteroid care a lovit Peninsula 
Yucatan în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani, a dus la moartea dinozaurilor și 
a multor alte plante și animale. Prin îndepărtarea dinozaurilor, multe mamifere noi au 
reușit să evolueze și să prospere. Da, a fost nevoie de milioane de ani pentru ca viața 
să se refaca.Noi nu vrem să așteptăm un milion de ani pentru o redresare.  
  
 Acest lucru mă conduce la un alt punct de discutie major despre evoluția 
planetară. Sinele Viitor se bazează pe evoluția homo omega, următoarea nouă specie 
de oameni. Am prezis cu mulți ani în urmă că situația de pe această planetă s-ar putea 
înrăutăți și vedeți o parte din ea acum. Antropologii galactici de pe Arcturus au această 



observație de impartasit: Apariția unei specii evolutive superioare are loc în timpul unei 
crize planetare. O criză planetară înseamnă că există o amenințare de dispariție. Numai 
atunci când există amenințarea dispariției, apare o schimbare evolutivă mai mare. 
  
 Mi-aș dori să fie altfel și aș vrea să vă pot spune că există și alte modalități de 
accelerare a evoluției. Voi și cu mine și alți Lucrători în Lumină încercăm să găsim o 
alternativă pentru că nu vrem să vedem pământul degradându-se până într-un punct în 
care va exista dispariția umanității. Extincția umanității de pe fața acestei planete este 
mai aproape de voi și aș vrea să cred acest lucru, mai ales când te gândești la asta în 
termeni de evoluție. Evoluția are loc în mii de ani, sau chiar in milioane de ani, sau 
câteva sute de mii de ani. Amenintarea cu dispariția a umanității este la mai puțin de 50 
de ani distanță dacă situația rămâne aceeași.  
  
 Concentrarea asupra viitorului și a Pământului cinci dimensional este un alt 
exercițiu puternic pentru evoluția planetară și refacerea planetară. Eu numesc acest 
lucru „concentrarea la Pământul Ascensionat. Putem face meditații pentru Pământul 
Ascensionat și pentru viitorul Pământ. Există un Pământ cinci dimensional; există un 
viitor Pământ în care aceste probleme sunt rezolvate. Există un viitor pentru planeta 
Pământ. Este un sentiment minunat să știi că există un Pământ viitor și că acum voi, cu 
meditațiile și munca voastra diîn camera noastră de vindecare planetară, puteti participa 
la evoluția acestui viitor Pământ.  
  
 Cum abordați la modul personal problema dispariției și problemele accelerării 
evenimentelor negative care au loc acum? Concentrați-vă asupra misiunii voastre 
personale și a misiunii planetare și asupra sferei voastre de influență. Misiunea 
personală are de-a face cu propriul vostru sentiment de Sine și cu dezvoltarea voastră 
personală. În viețile anterioare, este posibil să nu fi avut libertatea de alegere spirituală 
pe care o aveți acum. Problemele personale și misiunile pot include dezvoltarea ta în 
relații și afaceri și chiar modul în care te raportezi la planetă. Sfera de influență este o 
temă importantă. Fiecare dintre voi are o sferă de influență, iar o parte din misiunea 
voastră este să influențați, să predați și să lucrați cu cei care se află în sfera voastră de 
influență. Sfera de influență ar putea include familia ta, precum și alte persoane.  
  
 Să ne concentrăm asupra viitorului Pământ cinci-dimensional, și veniti cu mine 
acum in camera de vindecare planetara de pe nava mea stelară Athena. Puteți sa va 
proiectati cu gandul  acolo, cand ajung  la numarul trei. Un doi trei. Voi vă aflați acum în 
camera de vindecare planetară Gaia, de pe nava mea stelară Athena, iar în fața voastră 
se află imaginea holografică a viitorului Pământ. Meditati cu mine astăzi asupra viitorului 
Pământ. Când este acest lucru? Peste 100 de ani? Peste 200 de ani? Nu contează. 
Este viitorul, iar Pământul va ascensiona. Pământul va rezolva problemele planetare. 
Pământul va trece de la Etapa 1 la Etapa 2 a dezvoltării planetare. S-ar putea să fiți aici 
pe Pământ atunci când se întâmplă. S-ar putea să nu fiți, dar voi sunteți parte a 
procesului și participați la evoluția Pământului de dimensiunea a cincea.  
  
     (Tonuri "Oohh.") Stăm în jurul Pământului holografic cinci dimensional și vreau ca în 
această meditație să vedeți, cât mai bine posibil, cum arată exact viitorul Pământ de a 



cincea dimensiune cu pădurile verzi, oceanele albastre și aerul curat. Vedeți viitorul 
Pământ condus de lideri cu o înțelepciune spirituală și o conștientizare spirituală. 
Învățătorii spirituali vor îndruma această planetă. Acesta este viitorul Pământului, 
indiferent de ceea ce se întâmplă acum, indiferent de rezultatele evenimentelor actuale. 
Acesta este rezultatul final. Pământul se va înălța/ascensiona, iar voi vă veți 
înălța/ascensiona. Pe măsură ce ne aflăm în jurul acestei imagini holografice a viitorului 
Pământ, să ne conectăm al Treilea Ochi la viitorul Pământ cinci dimensional și să 
medităm și să ne bucurăm de această conexiune. Intram in liniste. (Liniste) 
  
 Vedeți aura Pământului ca fiind într-o stare sănătoasă. Vedeți Maeștrii din a 
cincea dimensiune in jurul Pământului. Vedeți noi lideri spirituali care lucrează pe 
Pământ și, dacă simțiți că acesta este rolul vostru, vedeți-vă pe noul Pământ cinci 
dimensional ca Maestru și Invățător Ascensionat/Inălțat.  
  
     (Tonuri " Oohh.") Acum, suntem încă în camera planetară holografica de vindecare 
Gaia, și vreau să utilizați o nouă imagine de sine. În fața imaginii holografice a viitorului 
Pământ, vedeți acest ecran alb gigantic, iar pe acel ecran vreau să vă imaginați și să vă 
proiectați Sinele viitor din următoarea viață. Acesta este Sinele vostru Viitor ca ființă 
cinci dimensională pe Pământ, sau acesta ar putea fi Sinele vostru Viitor de pe luna 
Arcturiană- planeta Alano. Sinele vostru viitor poate fi în sistemul stelar cunoscut sub 
numele de Antares. Vedeți-vă în viitor ca o ființă  cinci-dimensională de lumină pe o 
planetă  cinci-dimensională. Ați putea fi într-un templu, participând la o scoala spirituală 
de pe această planetă. Vedeți și concentrați-vă pe acea imagine acum în viitor. Nu 
punem nicio dată de implinire pe acest viitor Pământ. Veți fi un Maestru Ascensionat și 
un maestru cinci dimensional. Vedeti imaginea. Să intrăm în liniste. (Liniste) 
  
 Pe măsură ce vă proiectați în viitor și pe măsură ce vă vedeți pe voi înșivă ca un 
Maestru Ascensionat, vreau să adaug o informatie importanta. Dacă, dintr-un anumit 
motiv, trebuie să treceți prin starea de moarte înainte de această Ascensiune planetară,  
trebuie să înțelegeți că există școli de ascensiune si în celălalt tărâm. Vreau să 
înțelegeți că, dacă treceți in cealaltă parte înainte de ascensiunea planetară, există încă 
mari oportunități de a invata si preda. Există Maestri Ascensionati acolo pentru a vă 
învăța. Dezvoltarea sufletului vostru nu se oprește atunci când treceți în cealaltă parte 
prin moarte și veți fi mulțumiți de oportunitățile legate de munca de Ascensiune/înălțare 
de cealaltă parte. (Tonuri "Ho, voi fi ceea ce voi fi. Eu voi fi ceea ce voi fi.") Voi deveniți 
un Maestru Ascensionat. Purtați acel Sine Viitor cu voi. Vedeți-vă pe ecran ca pe un 
viitor Maestru Ascensionat. Deveniti aceasta acum.  
  
 Avem meditații duble ce se desfășoară acum. Avem meditația pe ecranul Sinelui 
vostru Viitor ca Maestru Ascensionat, iar în spatele ecranului avem imaginea 
holografică a viitorului Pământ cinci dimensional Ascensionat/Inălțat. Sunteți războinici 
spirituali curajoși. În multe cazuri, v-ați oferit voluntar ca să fiți pe această planetă în 
acest moment.  
  
 Acum, să ne luăm rămas bun de la camera de vindecare și de la imaginea 
viitorului Pământ și a Sinelui vostru înălțat din viitor. Acum, bilocați-va înapoi în camera 



voastră de pe Pământ. Intrați într-o aliniere perfectă în corpul vostru fizic, aducând cu 
voi puterea, cunoașterea și entuziasmul Sinelui vostru viitor și al viitorului Pământ. 
  
 Voi deveniți Maeștri Ascensionați și "veți fi ceea ce veți fi". Trebuie să extindeți 
acest lucru și să-l definiți/intariti mai departe și să spuneți: "Voi fi un Maestru 
Ascensionat pentru că voi fi un Maestru Ascensionat. Voi fi in a cincea dimensiune 
pentru că voi fi in a cincea dimensiune." Și folosind acest instrument pentru devenire, 
este motivul pentru care noi spunem: "Voi sunteți creați după chipul Creatorului"." 
Aceasta este o putere specială pe care specia Adam o are, adică puterea de a deveni 
ceea ce va fi! 
 
Eu sunt Juliano, o zi buna! 
  
 


