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Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii!  In aceasta lectura vom studia 
poarta stelara arcturiana. Desigur ca am mai vorbit cu voi despre poarta stelara si 
inainte. Poarta stelara joaca un rol important in ascensiune. Am mai multe subiecte si 
teme legate de poarta stelara pe care vreau sa le discut cu voi. Mai intai, vreau sa 
explic care ca e rolul arcturienilor in ceea ce priveste poarta stelara, noi suntem cei 
care au grjia de poarta stelara si o protejeaza. Exista 3 porti stelare in Calea Lactee. 
Acest sector al galaxiei insa are numai o singura poarta stelara, iar noi, arcturienii, 
avem capacitatea si misiunea de a ne ocupa de aceasta. Una din misiunile noastre 
este de a lucra cu voi impreuna si de a va explica ce este poarta stelara si sa va 
informam si asupra modului in care este folosita aceasta. De asemenea, trebuie sa 
explicam si rolul portii stelare in ascensiunea voastra.  
 
     Dati-mi voie sa definesc si sa explic poarta stelara si rolul acesteia in ascensiune. 
Poarta stelara poate fi descrisa ca un portal sau un coridor, dar intr-adevar este mai 
mult decat aceasta. Am comparat poarta stelara cu o gara in dimensiunea a 5-a. 
Vizualizati pentru un moment o gara si va aflati la intrarea principala a garii. Puteti sa 
vedeti ca exista intrari si linii in gara catre orase diferite din tara voastra de exemplu, 
si aveti posibilitatea de a alege in ce oras doriti sa mergeti. Cumparati un bilet si apoi 
mergeti la linia corespunzatoare.  Cand trenul soseste, va urcati si calatoriti catre 
orasul dorit.  Imaginati-va acum ca ati completat aceasta incarnare pe Pamant. 
Imaginati-va ca va aflati in capacitatea de a calatori catre aceasta statie sau oprire 
frumoasa, pentadimensionala si interdimensionala numita "Poarta Stelara". Intrati in 
aceasta poarta stelara printr-o intrare foarte frumoasa si aveti in fata mai multe 
portaluri si coridoare catre planete pentadimensionale imprastiate prin galaxie. Aveti 
in fata voastra minunata misiune de a alege. Ati completat ciclul incarnational de pe 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001waSvNYgdWKVOoJVsoFuQKshWQVi4Z8qpJzHe6GJhnhayDug71jt_sjuSo84xqdytG1uzGGxS4sNIQm_E45vPg8BX_IJRkCVKzEyhJzM9Ce3asrGYAStzkOOoXjgVVYAZZmbiUKHPAHcVPYu72InyRL2iiyNbzgfQRpQaEIFZKT8=&c=&ch=


2 
 

Pamant. Sunteti suflete complet libere si nu mai aveti nicio atasare karmica cu 
dimensiunea a 3-a, si in mod specific, cu Pamantul. Numai cei cu energia 
vibrationala cea mai inalta pot trece prin poarta stelara si avea aceasta oportunitate 
de a alege unde sa mearga, catre ce planete pentadimensionale se indreapta. Pot sa 
spun ca v-ati castigat acest drept de a putea intra in aceasta gara numita "Poarta 
Stelara". V-ati castigat dreptul de a putea face aceasta puternica alegere.  
 
     Cand privim aceasta statie, adica poarta stelara, vedem numele numeroaselor 
planete pe care deja poate le cunoasteti. Acolo sunt Pleiadele si planeta Era. Acolo 
este sistemul arcturian cu planeta noastra Arcturus. Acolo sunt cei din Lyra. Apoi 
acolo este Alano, planeta luna din apropierea Soarelui Central. Acolo e Sirius, 
sistemul solar care este faimos pentru conexiunile si interactiunile acestora cu 
egiptenii. Exista si coridoare catre galaxii apropiate, cum ar fi Galaxia Andromeda. 
Aveti puterea si aveti si acum alegerea in poarta stelara sa mergeti catre orice 
planeta pentadimensionala doriti. Simtiti si planeta voastra originara, pe care o numiti 
acasa. Aceasta planeta este locul unde ati inceput existenta sau prezenta voastra in 
aceasta galaxie. Am mai multe de spus despre planeta "acasa" si originea voastra 
mai tarziu in aceasta lectura. Asadar, cum va veti decide? 
 
     Toate aceste planete pentadimensionale arata foarte atragatoare, si desigur, se 
afla intr-un stadiu inalt de dezvoltare, ceea ce inseamna ca fiecare din aceste planete 
are constienta inalta, lumina pentadimensionala si o evolutie spirituala inaintata. Sunt 
fericit sa va raportez ca atunci cand intrati in poarta stelara, va veti afla in 
posibilitatea de a va intalni cu multi din ghizii vostrii spirituali si invatatorii vostrii. Veti 
avea oportunitatea de a discuta cu acestia si de a le asculta sfatul cu privire la ce 
planeta pentadimensionala ar fi alegerea potrivita pentru binele vostru suprem. De 
fapt, poarta stelara are puteri speciale. Cand priviti intr-unul din coridoare si iesiri in 
aceasta "statie" a portii stelare, veti putea vedea ce se va intampla in viata voastra 
viitoare pe acea planeta pentadimensionala. Acolo va veti putea pastra constienta si 
toate memoriile din vietile anterioare. Aceasta este diferenta cu Pamantul si cu 
existenta pe o planeta tridimensionala. Cand veniti pe Pamant, de exemplu, intrati tot 
printr-un coridor. Intrati in acel coridor si calatoriti si intrati pe Pamant cu o constienta 
tridimensionala. Dar exista o diferenta majora intre intrarea pe Pamant si in 
dimensiunea a 3-a si una catre o planeta pentadimensionala din poarta stelara. 
Inainte de a veni pe Pamant toate amintirile voastre din alte sisteme solare si din 
vietile voastre anterioare si experientele voastre sunt temporar sterse. Uitati cine 
sunteti. Acest lucru este voit pentru ca atunci cand intrati pe Pamantul tridimensional, 
sa aveti o stare "initiala, curata". Se poate sa aveti inca anumite amintiri si impresii 
dinainte, dar amintirile voastre sufletesti sunt ignorate sau respinse. Este posibil sa 
va recuperati aceste amintiri si memoria experientelor de pe alte planete, pentru 
aceasta insa este nevoie de o anumita tehnica. Persoanele adulte din culturile 
vestice pamantene nu incurajeaza in niciun fel proprii copii sa isi aduca aminte de 
experientele lor anterioare ca suflet. Acest lucru se prezinta complet diferit atunci 
cand intrati in poarta stelara si aceste planete pentadimensionale. Memoria vietilor 
anterioare este prezenta si procesul de reamintire este incurajat. 
 
     In poarta stelara, veti alege urmatoarea planeta unde veti merge. Veti intra pe 
acea planeta, si existenta voastra pe acea planeta va fi una plina de memorie si 
amintiri. Veti fi complet constienti pe acea planeta. Nu veti avea acea experienta a 
stergerii sau reprimarii memoriei. De asemenea veti putea percepe ce veti 
experimenta in urmatoarea viata pe acea planeta pentadimensionala.  
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     Acum e momentul propice de a va vorbi despre suflet si istoria sufletului. Poarta 
stelara reprezinta intr-adevar un punct tranzitional important in calatoria voastra 
sufleteasca. Poarta stelara reprezinta o absolvire a planetei Pamant. Reprezinta de 
asemenea o completare a tuturor lectiilor de pe Pamant, lectii pe care le-ati dorit, si 
are loc de asemenea o ridicare a sufletului vostru in taramurile inalte, 
interdimensionale. Sufletul este etern. Sufletul vostru a existat inainte de Big Bang. 
Dintr-o perspectiva stiintifica conservativa, universul a inceput cu Big Bang acum 
circa 13,7 miliarde de ani. Dar acesta nu a fost si inceputul sufletului vostru. Sufletul 
vostru a existat inainte ca universul sa inceapa. Sufletul vostru s-a decis sa inceapa o 
serie de incarnari in Calea Lactee. Pamantul are o varsta aproximativa de 4,5 
miliarde de ani, asadar Pamantul nu este asa de in varsta ca si galaxia. Unii dintre 
voi ati avut experiente sufletesti si incarnari numai pe Pamant. A fost desigur destul 
timp pentru toate aceste incarnari pe Pamant.   
 
     Voi sunteti seminte stelare, iar una din definitiile semintei stelare include 
experientele si incarnarile avute in alte sisteme planetare. Am spus ca exista 
aproximativ 5000 de planete acum in Calea Lactee care au forme de viata avansate, 
similare celor de pe Pamant. Cand spun similare, vreau sa spun ca exista constienta; 
exista religie;  exista spiritualitate, exista si calatoria in spatiu pe multe dintre aceste 
planete. Voi, ca seminte stelare, ati avut cu o mare probabilitate incarnari pe alte 
planete in afara de aceasta. Am folosit termenul de "planeta mama/originara/acasa", 
si stiu ca fiecare dintre voi este nerabdator sa cunoasca numele acestei planete, pe 
care o numiti acasa. Ce inseamna sa aveti o astfel de planeta? Aceasta este prima 
planeta pe care v-ati incarnat in timpul acestui ciclu al universului. Exista mai multe 
puncte importante pe care vreau sa le subliniez referitor la acest ciclu al universului, 
deoarece exista si alte cicluri, si de asemenea si alte universuri. Sufletul vostru , sa 
spunem, ar fi putut avea experiente si incarnari si in alte universuri, dar pentru scopul 
discutiei noastre, ne vom referi numai la acest univers si la prima incarnare a  
sufletului pe o planeta din aceasta galaxie. 
 
     Va puteti aminti de intamplarile si experientele sufletului vostru pe acea planeta pe 
care o numiti acasa. Stiu ca fiecare dintre voi aveti dorinta deosebita de a va intoarce 
pe aceasta planeta. Exista multi locuitori pe Pamant care au avut numai experiente 
pe Pamant, asadar voi, cei care sunteti seminte stelare, sunteti avansati, deoarece 
ati avut incarnari si in alte sisteme planetare. Aceasta arata o dezvoltare si evolutie 
sufleteasca mai avansata. Aceasta indica de asemenea ca aveti o intelegere mai 
profunda a portii stelare, a ascensiunii, si ca va puteti atuce aminte de cunostiintele 
voastre si sa integrati intelepciunea si experientele voastre avute pe alte planete. De 
asemenea, ca fiinta stelara, ca samanta stelara, va aduceti aminte de multe 
experiente de pe planeta voastra originara sau de pe alte planete. Vedeti voi, s-ar 
putea sa fi avut si ceea ce eu numesc "incarnari multi-planetare". Am folosit des 
cuvintele "karma cosmica", "arheologie cosmica" si "antropologie cosmica". 
Antropologia cosmica reprezinta studiul altor civilizatii din aceasta galaxie cu scopul 
de a-si largi cunostiintele despre ciclul incarnational din aceasta galaxie. Aceasta 
inseamna ca exista seminte stelare care s-au incarnat pe planeta lor originara, dar 
exista si alte seminte stelare care au ales sa se incarneze pe multe alte planete in 
plus fata de aceasta. Aceasta situatie poate fi comparata cu o vizita sau a trai poate 
in 4 sau 5 tari diferite. Cei dintre voi care sunteti seminte stelare avansate ati avut 
multiple experiente pe alte planete iar unii dintre voi ati renuntat la dedicatia si 
legaturile voastre cu planeta originara si va simtiti cetateni ai aceste galaxii, ceea ce 
este, bineinteles, ok si frumos.  In poarte stelara aveti alegerea unde doriti sa mergeti 
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in urmatoarea incarnare. Este de asemenea adevarat ca urmatoarea incarnare nu 
are loc imediat, in unele cazuri se poate astepta pentru o  perioada de timp mai lunga 
inainte de incarnare. In alte cazuri, puteti alege sa va incarnati imediat.  
 
     Haideti sa privim acum asupra legaturii intre accesul la poarta stelara si 
ascensiunea. Vreau sa va vorbesc de asemenea si despre alinieri. Accesul la poarte 
stelara depinde de mai multi factori, acesta nu este deschis sau posibil mereu. Exista 
anumite alinieri care trebuie sa aiba loc, pentru ca ascensiunea sa aiba loc si de 
asemenea pentru a avea acces la poarta stelara. Vreau sa compar aceste alinieri cu 
o eclipsa solara. Pentru ca o eclipsa sa aiba loc, trebuie sa existe o anumita aliniere 
intre soare, Luna si Pamant. Aceasta aliniere are loc numai in anumite situatii. 
Cateodata are loc o data pe an, cateodata numai o data la fiecare 2 sau 3 ani. De 
asemenea eclipsa solara nu este vizibila peste tot pe Pamant. Cateodata eclipsa 
solara este vizibila numai in Australia, alte dati poate fi numai vizibila pe continentul 
nordamerican sau in Africa. Exista combinatii diferite care sunt necesare pentru a 
putea face experienta eclipsei solare. Daca sunteti cercetatori adevarati ai stelelor, 
atunci poate va hotarati sa calatoriti si sa vizitati anumite parti ale planetei pentru a 
putea fi martor si a observa atent eclipsa solara. Exista anumite oportunitati stiintifice 
in care anumite lucruri nu pot fi cercetate si testate decat in timpul unei eclipse. 
 
     Folosind modelul eclipsei solare, haideti sa comparam alinierile necesare pentru 
ascensiune si pentru accesul la poarta stelara. Anumite alinieri importante au avut 
deja loc in ceea ce priveste ascensiunea. Pamantul s-a aliniat soarelui central 
galactic, si aceasta aliniere este una importanta pentru a accesa poarta stelara si a 
ascensiona. Este vorba despre o aliniere complicata care ar fi greu de explicat fara a 
folosi harti ale acestei galaxii. Este vorba despre o aliniere care are loc periodic 
atunci cand soarele, steaua voastra, intra intr-o aliniere speciala cu centrul galaxiei. 
Centrul galaxiei este cunoscut sub numele de Soarele Central. Soarele Central este 
un centru multidimensional. Puteti sa cititi in anumite locuri ca centrul galaxiei este o 
gaura neagra, dar in realitate este vorba de numai aspectul tridimensional al acestui 
centru cu atributele sale. Soarele Central este multidimensional si exista in taramurile 
inalte si are de asemenea si o legatura cu gaura neagra aflata in centrul galactic 
tridimensional. Printe alte alinieri ale Pamantului putem include precesiunea, sau 
"tremurisul" Pamantului in jurul unei axe fixe. O astfel de precesiune are loc 
aproximativ la fiecare 26500 de ani. Aceasta miscare a Pamantului creaza la randul 
ei o anumita aliniere. Cred ca este important sa vorbim despre aceste alinieri pentru 
ca multi dintre voi ati venit pe Pamant in aceasta perioada pentru ca ati stiut ca 
aceste alinieri vor avea loc. Ati stiu de asemenea ca aceste alinieri va vor da acces la 
poarta stelara si la ascensiune. 
 
     Dati-mi voie sa folosesc din nou analogia cu eclipsa solara. Daca ati sti ca ar avea 
loc o eclipsa solara vizibila din Australia in octombrie 2017, atunci poate v-ati decide 
sa cumparati un bilet de avion si sa va rezervati un loc pentru a fi de exemplu in 
Sydney pentru a urmari aceasta eclipsa. La fel, daca ati sti ca vor exista aceste 
alinieri ale Pamantului intre anii 2010 si 2018, atunci ati sti despre puterea si 
importanta acestor alinieri si accesul specific catre dimensiunile inalte pe care il ofera 
prezenta voastra pe Pamant. Poate asa v-ati decide sa va incarnati pe Pamant in 
aceste vremuri, astfel incat sa puteti avea aceste experiente inalte. Aceasta 
perspectiva este de o importanta deosebita cand privim incarnarile tridimensionale. 
As spune ca unele seminte stelare au venit pe Pamant si sunt pregatiti sa plece si sa 
ascensioneze numai din aceasta cauza. Poate nu au existat astfel de oportunitati in 
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timp pentru a ascensiona de pe Pamant. Nu au existat astfel de posibilitati de 
exemplu in 1920 sau 1830. Au existat posibilitati in timpul atlantilor, si au existat 
altele in timpul civilizatiei create de cei de pe Lyra. Au existat periodic astfel de 
posibilitati pentru a accesa poarta stelara si a avea acces la ascensiune in intreaga 
galaxie, dar acestea au avut loc in epoci si vremuri diferite. Ati venit in aceasta 
incarnare stiind ca aceste alinieri vor avea loc si ca veti avea posibilitatea de a 
ascensiona.  
 
     O alta aliniere care este mai dificil de a fi observata din punct de vedere stiintific, 
este intersectia dintre dimensiunea a 3-a si a 5-a. Acesta este unul din punctele 
cheie ale asceniunii. Aceasta intersectie are loc periodic, dar nu este ceva care are 
loc in fiecare an. Are loc in diferite epoci si in diferite parti ale galaxiei. Atunci cand 
dimensiunea a 3-a se apropie de cea de-a 5-a, atunci accesul la poarta stelara este 
largit. Alti canalizatori sau alte surse se refera la portile stelare utilizand o comparatie 
cu un coridor sau un portal. Altii descriu portile stelare ca portale si coridoare pentru 
nave spatiale sau alte sisteme din diferite dimensiuni. Vreau sa fac definitiv o clara 
distinctie intre terminologia generala si poarta stelara arcturiana pentru ca aceasta 
este mai mult decat un portal, mai mult decat un coridor. Folositi un portal sau coridor 
pentru a ajunge la poarta stelara, dar poarta stelara arcturiana are functii mai 
insemnate.  
 
     Acum vreau sa descriu mai detaliat infatisarea portii stelare arcturiene si sa va 
vorbesc despre fiintele inalte care pazesc si administreaza poarta stelara. Mai intai 
insa voi intona: “OOOOOOOO. Yeyeyeyeyey". Permiteti-va chakrei coroanei sa se 
deschida pentru energia portii stelare arcturiene. Energia acesteia curge acum in 
chakra voastra a coroanei, o extinde, o umple cu lumina, informatie si stralucire. 
Poarta stelara are o intrare pe care o numesc un foaier sau vestibul. Un foaier este o 
camera mica care se afla inaintea intrarii intr-o sala sau un hol mare. Este ca un mic 
coridor. Trebuie sa intrati in aceasta camera inainte de a intra in poarta stelara. 
Vreau sa intelegeti, ca din perspectiva voastra, acest foaier este chiar foarte mare. 
Din perspectiva voastra ati putea vedea acest foaier ca o gradina larga cu un mic lac 
in interiorul acesteia. Va puteti apropia de aceasta gradina, de acest foaier in 
meditatiile voastre. Vom face o meditatie in care vom calatori la poarta stelara si ne 
vom afla in acest foaier. Cel care are grija si pazeste poarta stelara este Arhanghelul 
Metatron. El are cea mai inalta autoritate asupra deciziei cine intra in poarta stelara si 
are mai multe grupuri de fiinte care il ajuta si asista.  
 
     Codurile de ascensiune sunt ca o parola de intrare in poarta stelara. Parola este 
expresia/mantra renumita: “Sfant, sfant, sfant este Domnul Ostirilor – Kadosh, 
Kadosh, Kadosh, Adonai Tsevaoth.”  Aceasta este o mantra inalt vibrationala, iar 
atunci cand spuneti aceasta mantra sau va ganditi la ea, atunci va pregatiti 
vibrational pentru a veni in foaierul portii stelare. Insa, pentra a intra cu in poarta 
stelara este nevoie de implinirea unui set de criterii.  Pentru a intra, trebuie sa va 
aflati la o frecvente vibrationala care integreaza urmatoarele: 
 
1. Nu mai aveti niciun atasament de ego pe Pamant, ati completat toate lectiile 
pamantesti cu toata dorinta si cat de bine ati putut. 
2. Aveti capacitatea de a face experienta emotiilor inalte pentadimensionale si 
puteti lasa deoparte emotiile jos vibrationale cum ar fi gelozia, ura sau alte 
atasamente. 
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3. Trebuie sa va aflati in constienta si stiinta calatoriei voastre sufletesti.  Trebuie 
sa fiti in stare sa intelegeti ca aveti incarnari multiple ale sufletului  si ca acum v-ati 
castigat dreptul de a alege constient unde si cand sa va incarnati din nou in aceasta 
galaxie. 
 
     Vreau sa subliniez ca este de asemenea posibil ca sa va incarnati din poarta 
stelara si in alte galaxii, cum ar fi de exemplu Andromeda. Intrarea in poarta stelara 
apare ca o usa gigantica, iar lumina din spatele usii este foarte intensa. Aceasta usa 
poate fi impinsa si deschisa putin, creand astfel poate ce numiti voi o crapatura. Acea 
lumina care curge si umple poarta stelara este atat de puternica incat ar fi destul sa 
va ridice si inalte complet imediat in dimensiunea a 5-a. Insa, numai acelora care si-
au completat incarnarile pamantesti le este permis sa deschida aceasta usa. De 
aceea arhanghelul Metatron este prezent acolo, pentru ca el pazeste intrarea si se 
asigura ca cei care doresc sa intre au atins acel nivel vibrational si de frecventa 
necesar pentru a intra. Va poate citi intreaga istorie a sufletului. Va poate citi aura si 
poate vedea daca ati completat toate experientele de care ati avut nevoie pe 
Pamant. Totul este tiparit vibrational in aura voastra. 
 
     De la nimeni nu este asteptat sa implineasca 100%. Imi dau seama ca sunteti 
fiinte umane si ca nimeni nu va fi perfect. De fapt, daca ati fi perfect, ati fi ascensionat 
imediat inainte sa fi citit aceasta lectura sau sa fi inceput studiul ascensiunii. Aceasta 
ascensiune este de asemenea plina de gratie, adica cei care fac tot posibililul sa 
integreze  lumina mai inalta, li se va da sansa de a trece prin procesul de 
ascensiune. Uneori, in acest foaier sau in acest mic hol, aceia care cauta intrarea 
sunt analizati si le se da posibilitatea de a urma un mic training sau procesc special 
de evolutie umana. Adica li se poate da sansa de a procesa si rezolva experiente 
neterminate de pe Pamant. Unii dintre voi treceti deja printr-un proces de evaluare 
similar si deja lucrati pentru a rezolva si incheia experientele anterioare din aceasta 
viata sau alte vieti pe Pamant. Acum este momentul de a atinge vindecarea si 
terminarea acestor experiente. O parte din aceasta vindecare include o intelegere 
profunda a experientelor voastre de pe Pamant. Alte aspecte ale acestei vindecari 
includ dizolvarea si eliberarea durerii si a supararii din toate experientele de pe 
Pamant. Veti incepe sa vedeti scopul inalt al tuturor lucrurilor pe care le-ati facut sau 
prin care ati trecut. Aceste lectii vindecatoare in aceste aspecte ale lectiilor 
pamantesti sunt disponibile la intrare in acest foaier pentru cei care au nevoie de a 
avansa si merge mai departe. Va asigur ca ghizii si invatatorii vostrii vor fi acolo sa va 
ajute. Veti reusi intr-un mod rapid si accelerat sa treceti prin tot ceea ce mai este 
necesar de invatat pentru a completa lectiile incarnationale de pe Pamant. Va vom 
oferi tot ceea ce este necesar pentru a finaliza aceasta faza; astfel veti avea acea 
constienta si acea vibratie inalte necesare pentru a intra in poarta stelara. 
Arhanghelul Metatron va va acorda astfel accesul. 
 
     Trecerea prin poarta stelara este o experienta pe care nu o pot descrie decat a fi 
una plina de extaz si bucurie imensa! Veti fi liberi de toate apasarile Pamantului. Veti 
simti o apropiere puternica fata de ghizii si invatatorii vostrii, si veti fi acompaniat de 
maestrii ascensionati care va sunt dragi, ca de exemplu Sananda, arhanghelul 
Mihail, Capetenia Vultur Alb s.a.m.d. Veti avea un sentiment de eternitate si nu va 
veti mai face nicio grija cat de mult timp va ramane sau nu. Dar cel mai important 
lucru este ca veti avea de a alege din minunate alternative unde puteti sa mergeti in 
urmatoarea incarnare.  Stiu ca exista cei dintre voi care doresc sa se intoarca pe 
Pamant - exista si un portal din poarta stelara care va duce catre Pamant - dar 
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intoarcerea voastra va fi una cu mult diferita fata de incarnarile anterioare. Inainte de 
toate, nu va veti pierde memoria, cunostiintele sau capacitatile personale. Nu va 
trebui sa incepeti de la 0, daca doriti sa ve reincarnati pe Pamantul tridimensional. 
 
     Vreau acum sa va conduc intro scurta meditatie. Vizualizati acum un coridor 
albastru arcturian deasupra voastra. Este un coridor puternic si albastru pe care eu, 
Juliano, il amplasez deasupra voastra. Coridorul este direct legat de intrarea sau 
foaierul portii stelare. Respirati de cateva ori adanc. Dati-va voie spiritului vostru sa 
se inalte si sa paraseasca corpul fizic si sa se indrepte si sa intre in acest coridor 
albastru de deasupra voastra (Intonatie: "OOOOOOOOOO, OOOOOO"). Cu viteza 
gandului calatorim acum impreuna catre intrarea portii stelare. Cordonul astral este 
sigur legat de corpul vostru fizic tridimensional, astfel incat nu puteti pierde aceasta 
legatura. Imediat si in mod surprinzator ne aflam deja in fata intrarii portii stelare, si 
va regasiti sezand in aceasta gradina minunata in care puteti privi soarele apunand 
minunat intr-o lumina cu o culoare orange-aurie. Stam cu totii in grup si vedem si 
simtim prezenta Arhanghelului Metatron, va simtiti foarte placut si bine, simtiti 
compasiune si extindearea propriei constiente. Vom intra acum cateva momente in 
liniste pentru ca sa puteti percepe si simti aceasta lumina plina de bucurie si pace. 
 
     Arhanghelul Metatron deschide putin acum usa portii stelare, poate numai cativa 
centimetrii, in termeni pamantesti. In momentul in care usa se deschide, simtiti 
aceasta lumina puternica, deschizatoare - o lumina cum poate nu ati vazut, perceput 
sau experimentat inainte. Aceasta lumina va curata si purifica. Va vindeca si va 
aduce un minunat sentiment de echilibru. Faceti experienta acestei lumini, pe masura 
ce usa ramane pentru cateva momente inca deschisa, numai cativa centimetrii. 
.... 
Arhanghelul Metatron inchide acum usa, dar si cu aceasta usa inchisa, lumina care a 
venit din interiorul portii stelare se afla inca in foaierul in care ne aflam. O absorbiti 
cat mai bine in corpul vostru astral/eteric la un nivel adanc celular, iar atunci cand va 
intoarceti la corpul vostru fizic, veti fi in posibilitatea de a transforma aceasta lumina a 
ascensiunii si a portii stelare pentru a o putea integra cat mai bine in corpul vostru 
fizic. Ne adunam acum si impreuna reintram in coridorul albastru care ne-a adus aici 
si vom calatori inapoi acasa, catre Pamant. (Tonuri: " Ta ta ta ta ta ta taa, ta ta ta ta 
ta taa, ta ta ta ta taa "). Calatorim cu viteza gandului. Va regasiti acum corpul fizic de 
pa Pamant aflandu-va 1-2 metrii deasupra acestuia. Exprimati intentia de a reintra in 
corpul fizic in perfecta aliniere. Toata aceasta lumina inalta si aceasta energie 
minunata va fi absorbita in corpul vostru fizic intr-un mod vindecator. 1, 2, 3 - intrati 
acum in corpul vostru fizic. Bineinteles, va simtiti minunat si aveti un sentiment 
deosebit de pace si echilibru. Ati calatorit si ati fost la intrarea portii stelare impreuna 
cu mine, aceasta vizita va va ajuta. La un moment potrivit in viitor, va veti gasi singuri 
drumul catre poarta stelara arcturiana.  
 
Eu sunt Juliano. O zi buna tuturor! 
. 


