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     Salutari, Eu sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii. Exista sisteme de siguranta 
instalate pe Pamant pentru a proteja biosfera si aceasta planeta. Aceasta planeta 
este capabila de autoprotectie. Există multe amenințări la adresa planetei din mai 
multe surse. 

     Pământul este o planetă veche, și după cum știți, are 4,7 miliarde de ani 
vechime. Pământul a supraviețuit coliziunii cu o lună,  lovituri de la asteroizi de 
mari dimensiuni și chiar viruși pe scară largă care au ucis aproape toate formele de 
viata. Cu toate acestea, Pământul a supraviețuit, iar Pământul și-a menținut 
capacitatea sa de a vă proteja și  pe voi, umanitatea, precum și alte numeroase surse 
si forme ale biodiversităţii vietii pe suprafata ei.  
    Ne apropiem de un moment în care unele dintre sisteme de siguranta sunt 
împinse la limitele lor. Voi, probabil, va întrebati, "Poate Pământul să se 
autoreguleze împotriva acestor influențe puternice, copleșitoare care au potențial şi 
pote muta Pământul într-un ciclu distructiv?" 

     Știu că umanitatea, din mai multe perspective, are capacitatea de a se 
autodistruge. Mie, Juliano, îmi place să pun acest lucru în perspectiva galaxiei și a 
altor numeroase sisteme planetare pe care noi le-am vizitat. În mai multe cazuri, 
ne-a fost data permisiunea de a interveni chiar și direct într-o criză planetară. 

     Imi place sa folosesc cuvintele "dramă cosmică", atunci când mă refer la criza si 
violenta care escaladeaza precum si polarizarea la care asistăm acum. Eu folosesc 
cuvintele dramă cosmică, deoarece criza Pământului este ca o piesa sau o dramă de 
teatru care a avut loc înainte pe alte sisteme planetare. Aceasta nu este prima dată 
când o planetă a devenit atât de polarizată încât sistemele de siguranta de pe grila 
planetei și sistemul de feedback planetar au fost solicitate la maxim și chiar 
amenințate. 

 
    Există aproximativ 5.000 de planete în Calea Lactee, care au forme de viață 
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avansate pe ele. Unele dintre aceste planete sunt mai putin evoluate decât 
omenirea, dar, de asemenea, există planete care sunt mai evoluate. M-am referit la 
o anumită scara valorica pentru a masura stagiul de dezvoltare a unui sisteme 
planetar folosind cifrele romane de la I la V. Fiecare planetă are o cifra alocata cu 
referire la stadiul propriu de dezvoltare.  
     Poate ca ati fost surprinsi când am menționat cu aproximativ un an în urmă că 
Pământul este încă în stadiul planetar I. Voi, probabil, ati fi crezut că Pământul ar fi 
mai avansat decât acest nivel. De fapt, exista cam 500 de planete în prezent în 
Calea Lactee, care sunt în Etapa I de dezvoltare. Există diferite niveluri sau noante 
in cadrul Etapei I. Desemnarea Etapei I unei planete urmarind teoria evoluționistă 
planetară reflectă o realitate de bază și de asemenea si o provocare. Provocarea este 
balanta intre conservare/supraviețuire si auto-distrugere. 
     Am fost martor la evolutia unor planete in acest stadiu care in final s-au 
autodistrus. Exista alte planete pe de alta parte,  si sunt bucuros ca pot sa raportez 
acest lucru, care au rezolvat crizele prin care au trecut si au evoluat la stagiul 
planetar II. 
     Desemnarea nivelului de dezvoltare si evolutie I unei planete corespunde 
recunoasterii prezentei  unor sisteme de armament avansate, a tehnologiei nucleare 
si in special a abilitatii de a calatori in afara spatiului planetar si in sistemul solar 
propriu si in galaxia proprie.  Este foarte intalnit faptul ca atunci cand o planeta sau 
civilizatie dezvolta capacitatea de a calatori in spatiu, aceasta civilizatie sa fii avut 
descoperiri stiintifice avansate in domeniul energetic si in folosirea energiei pentru 
a dezvolta sisteme de propulsie avansate. 
     In mod natural, cand o civilizatie a reusit sa dezvolte sisteme de propulsie  pe 
baza energetica, in acelasi timp, aceasta este capabila de a crea arme de masa ca si 
bombele  si sa le trimita in diferite regiuni ale planetei. Este foarte ciudat ca o 
planeta si fiintele care o populeaza se pot  autodistruge. Am fost martor unui razboi 
intre 2 planete, si ambele s-au distrus folosind arme de tip nuclear. 
     Dezvoltarea si amplasarea formelor de viata in galaxie este controlata de 
Consiliul Galactic. Acesta este compus din Maestrii Ascensionati din toate 
sectoarele galaxiei. Va rog sa intelegeti ca aceasta galaxie, Calea Lactee, este un 
sistem gigantic. Noi am facut mai multe estimari ca Pamantul  s-ar afla cam la o 
distanta de 27000 de ani lumina fata de centrul galaxiei. Altii au estimat ca ar 
putea fi chiar 30000 de ani lumina. Aceasta este o distanta enorma care ar necesita 
o tehnologie mult mai avansata decat orice nava spatiala construita pe Pamant ar 
spera sa reuseasca puna in aplicare pentru a parcurge aceasta distanta. 
     Voi va aflati cam la 2 treimi distanta porning din centrul  galaxiei. Asta inseamna 
ca marimea sau lungimea totala a acestei galaxii depaseste 40000 pana la 50,000 
de ani lumina. Este estimat ca exista intre 2 si 3 miliarde de stele in Calea Lactee. 
Incercati sa va imaginati cat de multe sisteme planetare si sisteme solare exista. As 
vrea sa subliniez de asemenea ca multe planete au luni care ofera conditii de 
habitat pentru fiinte, acestea se numesc sau ne referim la ele ca planete luni sau 
luni planeta. Acestea pot sustine forme de viata, si in unele cazuri, lunile planeta 
ofera chiar conditii mai bune pentru viata decat planetele in jurul carora orbiteaza. 
Pot raporta de asemenea ca exista cazuri in care civilizatii au parasit planeta, sau 



planeta fondatoare sau mama, pentru a initia si a construi o noua casa pe lunile 
acesteia. 
    Consiliul Galactic controleaza si intervine daca este necesar in sisteme planetare 
c aparte integranta a grijei si responsabilitatii acesuia, de asemenea acesta asista 
procesul de evolutie si dezvoltare si la rezolvarea conflictelor si aplanarea 
polarizarilor.  
    Consiliul Galactic doreste si are ca scop sa asigure prezervarea vietii. Aducerea 
vietii pe o planeta are loc de multe ori sub controlul si ghidarea Consiliului Galactic. 
Unii membrii ai Consiliului Galactic va sunt cunoscuti  ca si Maestrii Ascensionati, 
si cativa dintre acestia nu ii cunoasteti pentru ca nu ati auzit de numele lor inainte. 
Motivul pentru acest lucru este ca acestia vin din alte parti ale Galaxiei cu care voi 
nu ati avut pana acum nici un contact. 
     Majoritatea Maestrilor Ascensionati vi s-au prezentat intr-un fel sau altul, de 
exemplu prin incarnarea in profeti, prezentand diferite viziuni, si bineinteles, prin 
channeling-uri/canalizari. In general profetii sau maestrii care provin din puncte 
ale galaxiei departe de Pamant va sunt necunoscuti. Cautam cai sav a explicam si sa 
va introducem pe acesti Maestrii Ascensionati care nu va sunt cunoscuti.  
     Ati fi interesati in a vorbi cu Maestrii din alte sisteme planetare care trec intr-un 
mod similar prin aceasta drama cosmica pe care voi o experimentati. Unii din 
membrii Consilului Galactic sunt Sananda/Isus, Moise, Kuthumi, Ptaah, care este 
un Maestru si Invatator Pleaidian.  Ashtar este de asemenea un membru al acestui 
consiliu.  Vywamus face si el parte.  Chief White Eagle/Capetenia Vultur Alb la  fel. 
Chief Buffalo Heart/Capetenia Inima de Zimbru face si el parte din Consiliul 
Galactic, si as vrea sa mentionez ca exista membrii in Consiliul Galactic care ne 
viziteaza din alte galaxii.  
     Exista membrii din sistemul Andromeda care au fost invitati sa participe in 
Consiliul Galactic. In special, as numi un Maestru, cunoscut sub numele de 
Heylang. Heylang este o parte din sistemul Andromeda, care este galaxia voastra 
vecina si sora. Aceasta galaxie cunoscuta ca si Andromeda are multe asemenari cu 
sistemul galactic din care face parte Pamantul numit Calea Lactee. Exista planete 
asemanatoare Pamantului, sisteme solare asemanatoare celui in care se afla 
Pamantul, si de asemenea exista multe formatiuni planetare similare in sistemul 
general al galaxiei Andromeda care sunt replici sau dubluri ale sistemelor extra-
solare despre care voi acum aflati si invatati. 
     Noi, Arcturienii, am vizita des Galaxia Andromeda, si am fost impresionati cu 
munca lor in cadrul consililor proprii. Unii ar putea intreba, "Galaxia Andromeda 
este mai avansata decat Calea Lactee? Exista forme de viata mai avansate? Exista 
mai multe planete 5dimensionale? Exista mai multe plante in sistemul Andromeda 
care se afla in stadiul II sau III de evolutie planetara?" Acestea ar fi unele dintre 
intrebarile la care ati dori raspunsuri pentru a putea compara realizarile si munca 
spirituala al unei galaxii si ale planetelor locuite pe care le include si o a 2-a galaxie 
cu planetele proprii. 
     Este un lucru complicat, o provocare sa masuram progresul unei galaxii cu acela 
al unei alteia. Unul dintre criteriile de masurare a gradului de avansare evolutiva a 
unei galaxii se bazeaza pe numarul de planete care au dus la bun sfarsit stadiul I al 



dezvoltarii planetare si au inaintat la stadiile planetare II si III. 
     Stadiul de dezvoltare planetara II este nivelul la care amenintarea 
autodistrugerii sau extinctiei a disparut si planeta ajunge intr-un nou echilibru. 
Stiu ca acest echilibru are mai multe sensuri si fatete la diferite niveluri. Inseamna 
ca de exemplu vremea este mai mult sub control. Inseamna ca la fel cutremurele si 
vulcanii sunt mai bine controlati si de asemenea s-a evoluat la o relatie spirituala 
intre planeta si cei care o populeaza. Eu, Juliano, am lucrat mult cu multi dintre voi 
prin trainingurile si invataturile mele despre biorelativitate deoarece practicarea 
acesteia este unul dintre semnele unei dezvoltari mai avansate a sistemelor 
planetare.  
     Pe planetele care se afla in Stadiul II am vazut ca locuitorii si invatatorii 
spirituali dezvolta tehnici inalte si mai focalizate si concentrate, exercitii mai in 
practica biorelativitatii. In multe sensuri, gradul de succes al biorelativitatii poate fi 
masurat prin abilitatea vindecatorilor planetari de a forma o legatura spirituala 
constanta cu planeta. Asta inseamna ca sistemele de siguranta planetare sunt 
reechilibrate si restructurate,  dar acest lucru este facut cu mare grija si respect. 
     Pai sa spunem, de exemplu, ca o planeta este capabila de a produce o cantitate 
mare de uran, dar in momentul de fata exista numai o cantitate limitata de uran. 
Acum imaginati-va ca un grup de persoane de pe planeta incurajeaza planeta sa 
creeze mai mult uran si sa il faca disponibil invatandu-i pe oameni sa stie cum sa il 
caute si sa il gaseasca. Daca civilizatie respectiva foloseste uranul inmod abuziv 
creand si deseuri si probleme cu aceasta, atunci planeta nu ar putea coopera cu 
acestia si nu ar dori continuarea mineritului acolo unde uranul se gaseste. Pe de alt 
aparte , daca exista o relatie intre vindecatorii planetari si planeta care este 
profunda, onesta si spirituala, atunci planeta va primi asigurarea necesara ca nu va 
exista nici un abuz. De aceea, Spiritul planetei va coopera sa ajute locuitorii acesteia 
sa ajunga din ce in ce mai mult intr-o relatie spirituala astfel incat planeta in cele 
din urma va putea trece in Stadiul II de dezvoltare planetara. 
     Planeta se bucura atunci cand si beneficiaza din faptul ca exista fiinte inalte si 
mult dezvoltate pe suprafata acesteia. Planeta profita din urma succesului in 
dezvoltarea spirituala a locuitorilor ei. Planeta nu poate face pasul catre 
dimensiunea a 5-a daca nu exista fiinte spirituale care pot lucra cu un sistem 
planetar.  Planeta are nevoie de voi, ca seminte stelare si vindecatori planetari, 
pentru a o ajuta sa se dezvolte. 
     Consiliul Galactic trimite profeti si vindecatori intelepti, si chiar ceea ce voi 
numit Mesia, alesii, sau cei care sunt in stare de a crea unitate si de a salva planeta 
de la autodistrugere.  Isus/Sananda a venit pe Pamant cu binecuvantarea 
Consiliului Galactic pentru misiunea lui. Misiunea lui are multe interpretari si 
sensuri diferite.  Era clar ca atunci cand a venit pe Pamant invataturile lui nu vor 
avea durata si importanta mai indelungata daca nu ar fi murit in timp ce incorpora 
rolul de Mesia, invatator si profet.  Acest lucru este mai degraba ciudat din 
perspectiva noastra. Noi l-am vazut pe Isus/Sananda pe Pleiade. El a fost trimis pe 
Pleiade acum un mileniu in alta era, in alta epoca mult mai devreme de civilizatia 
curenta umana.  Aproximat ar fi insemnat in timp cam acum 250000 pana la 
300000 de ani pamantesti in urma cand Isus/Sananda a sosit pe Pleiade. 



     Pleiadele din punct de vedere planetar vorbim despre o planeta avansata din 
multe puncte de vedere. Planeta era intr-un stadiu similar de deztvoltare ca si 
Pamantul. Totusi, nu era un duplicat exact.  Au existat diferente, de exemplu, in 
ceea ce priveste limbajele de comunicare si numarul locuitorilor si de asemenea in 
felul in care locuitorii se ocupau de mediul inconjurator. Nu exista un abuz a 
mediului inconjurator pe Pleiade. 
     Isus a fost foarte bine primit si acceptat pe Pleiade.  El a fost binevenit. Nu a 
existat nici un conflict. Nu a existat nici o polarizare atata timp cat el a fost pe 
planeta. El a avut ocazia astfel sa impartaseasca mult mai multe invataturi si 
informatii ezoterice si spirituale ascunse pana atunci decat pe Pamant. Motivul 
pentru care el a putut face acest lucru este ca nu exista deloc violenta pe acea 
planeta in acele timpuri.  Nu existau polarizari. Nimeni nu a incercat sa il 
asasineze. Defapt el era protejat si el a trait si invatat pe Pleiade foarte mult timp.  
Lui i-a fost posibil sa educe si sa trezeasca sau sa activeze nulti profeti inalti pe 
Pleiade. Au existat profeti minunati sub indrumarea lui Isus.  Ptaah a fost un 
student al lui Isus/Sananda, Ptaah a fost adus la nivelul inalt de ascensiune si 
maiestrie prin aceasta minunata relatie cu Isus. 
     Poate credetica din perspectiva Pamantului Isus a adus cele mai inalte si adanci 
invataturi planetei Pamant. Intr-adevar el a adus mari invataturi omenirii si 
Pamantului, dar invataturile lui in genereal au fost mult mai puternice si largi pe 
Pleiade.  Subiecte ca si reincarnarea, grupari de suflete si campurile de energie 
spirituala au fost explicate si prezentate foarte detaliat in timpul experientei lui pe 
Pleiade. 
     Isus, atunci cand a venit pe Pamant, a vrut sa aborde in invataturile sale toate 
aceste subiecte importante  si de asemenea a vrut sa invete mult despre Ascensiune. 
Acest subiest ii era foarte indragit, Ascensiunea, si el a jucat un rol foarte important 
in ascensiunea multora pe Pleiade prin invataturile si sprijinul pe care le-a oferit. 
     Au existat probleme aici pe Pamant atunci cand el si-a inceput invataturile asa 
cum stiti cu totii. Stiti despre aceste evenimente privind invataturile lui. Au existat 
multe distorsionari si schimbari abuzive ale invataturilor lui din motive egocentrice 
si meschine. Multe persoane au incercat sa interpreteze si sa reinterpreteze multe 
din invataturile lui pentru a-si consolida pozitia de putere si control pe planeta. 
     Aceasta problema este inca prezenta azi, asta insemnand ca exista acele 
persoane care vor sa controleze si sa foloseasca invataturile profetice pentru 
castigul personal in detrimentul binelui suprem colectiv.  Cativa dintre voi m-ati 
intrebat, "Stia Isus ca invataturile lui urmau sa fie abuzate si interpretate gresit si 
fraudulos?" Desigur, atunci cand un Maestru Ascensionat vine pe planeta, atunci el 
trebuie sa priveasca pe linia temporala in viitor, si atunci ar sti ca munca sa ar 
putea fi folosita sau abuzata in scopuri negative, cum ar fi controlul asupra 
grupurilor si maselor. 
     Trebuie sa privim asupra evolutiei spirituale pe o planeta dintr-o perspectiva 
mai inalta. Evolutia din aceasta perspectiva include introducerea unor tehnologii 
spirituale in ADN-ul planetar.  Uneori aceasta introducere si implementare a 
tehnologiei spirituale cauzeaza intr-adevar rupere si separare. 
     Daca privim insa lucrurile pe un termen mai lung, atunci am putea spune ca oe 



un termen lung, totul a avut un rezultat pozitiv si ca planeta se indreapta si e din ce 
in ce mai aproape de Ascensiune datorita invataturilor lui.  Isus a introdus 
Ascensiunea  ca si concept spiritual si acest lucru a avut efectul dorit. Dar daca 
privim asupra unor perioade de timp individuale mai ales atunci cand aceste 
invataturi a fost distorsionate, atunci putem trage concluzia ca mesajul lui a fost 
schimbat de altii. 
     Am introdus paradigma care se bazeaza pe constienta unitara si unitatea 
galactica care se numeste Triunghiul Sacru. Aceasta paradigma poate pune la 
dizpozitie si crea energiile de vindecare necesare pentru intreaga planeta.  Aceasta 
paradigma poate sa creezebaza pentru o transformare planetara generala. V-am 
introdus aceasta paradigma pentru ca eu stiu ca sunteti vindecatori planetari, si 
stiu ca sunteti pregatiti sa imbratisati aceasta invatatura care poate sa ajuta la 
vindecare si armonizare si sa aduca oamenii in unitate. 
     Analiza Consiliului Galactic este ca Pamantul este plin de o asa polarizare 
puternica incat este foarte dificil pentru o persoana care reprezinta numai o singura 
religie sau invatatura spirituala sa duca la unitatea planetara. Consiliul Galactic 
recomanda introducerea unei metodici mai unificate care unifica si invata 
sistematic fratiile tuturor si cauta sa creeze o familie, o familie bazata si orientata 
pe mostenirea originii de seminte stelare. 
     Exista si alti membrii ai Consiliului Galactic care nu au fost mentionati, cum ar fi 
Fecioara Maria, Quan Yin, sau misticul Sufi numit Rumi. Exista si altii, ca Bodhi 
Dharma, de asemenea unmembru al acestui Consiliu. El provine din cultura estica 
si este creatorul mai multor sisteme diferite de Yoga si exercitii si practici chi gung 
care au fost introduse in lumea estica. Exista numerosi alti membrii in Consiliul 
Galactic pe care voi incerca in lecturile viitoare sa v-i prezint mai aproape.  
    Triunghiul Sacru are capacitatea de a integra si de a crea o miscare a maselor 
intr-o noua dinamica. Aceasta paradigma de dinamica are mai multe insusiri 
diferite.  Principala insusire pe care o voi explica este rezonanta spirituala. 
Rezonanta spirituala este un termen in tehnologia noastra galactica si spirituala 
care se bazeaza pe frecvente. M-ati auzit vorbind despre SLQ – Coeficientul de 
Lumina Spirituala, sau frecventa de lumina spirituala. Aceasta fecventa reprezint 
campul sau unda energetica pe care un individ o primeste sau o adopta devenind 
mai constient baza energetica a acestei realitati.  
     Baza energetica a acestei realitati este in primul rand definita de aura, dar de 
asemenea definita si  in termeni de ramificatii luminoase care sunt toate fiinte vii si 
in toate lucrurile care prezinta viata in univers si in aceasta galaxie. Totul se 
prezinta la un nivel anume de vibratie si frecventa luminoasa. Termenul pe care il 
folosim pentru a descrie numeroasele frecvente de lumina se poate sa nu se 
potriveasca cu felul in care il folositi voi. Deci vom simplifica lucrurile si vom spune 
ca exista frecvente luminoase inalte, medii si joase. 
     Atunci cand spun ca va aflati intr-o rezonanta spirituala cu frecventele 
luminoase inalte, asta inseamna ca aura voastra, campul vostru energetic, este 
capabil de a vibra intr-un tipar luminos asemanator cu aceste frecvente inalte. 
Atunci cand puteti rezonasau vibra cu o lumina sau energie la un nivel asemenator, 
atunci puteti sa primiti si sa interactionati cu aceste energii. Nu inseamna neaparat 



ca va aflati la un nivel egal de frecventa, doar ca sunteti capabili de a rezona cu 
acesta din punct de vedere energetic intr-un mod armonios. 
     Este foarte bine cunoscut faptul ca in tehnologia de emitere de unde radio 
anumite lucruri sunt emise pe o anumita frecventa, ca de exemplu frecventa de 40- 
de metrii folosita pentru transmisii inalt frecventionale, poate rezona cu o alta 
frecventa de 15 metrii in banda radio inalt frecventionala.  Daca cineva ar avea o 
antena calibrata pe o frecventa,  cea de 15 metrii de exemplu, ar putea primi posibil 
chiar transmite unde si semnale radio foarte bine si pe frecventele de 40 de metrii. 
     Acest fenomen este valabil si in spiritualitate. De exemplu, chiar daca nu va aflati 
la aceeasi frecventa inalta la care se afla Isus/Sananda, sau nu sunteti pe aceeasi 
frecventa ca si Moise, ati putea de asemenea sa nu fiti pe aceeasi frecventa ca si 
Quan Yin, dar ati putea intra intr-o frecventa rezonanta cu acestia. V-ati putea afla 
intr-o frecventa armonica in care sunteti capabili sa intercationati si sa primiti 
energie si lumina de la surse mai inalt vibrationale sau de frecventa. Atunci cand 
primiti si percepeti energie si lumina dintr-o sursa mai inalta, atunci ati putea sa o 
integrati in propriul sistem mental si emotional si astfel sa va ridicati coeficientul 
de lumina spirituala. 
     Acest lucru este foarte benefic. Asta inseamna ca va puteti ridica frecventa 
vibrationala energetica si de asemenea coeficientul de lumina spirituala 
interactionand cu fiinte inalte de lumina chiar daca nu va aflati la nivelul acestora. 
Sunteti intr-o rezonanta  armonica cu frecventele care aceste fiinte inalte le trimit 
sau le emit. Cateva dintre aceste frecvente de baza se bazeaza pedragoste, 
compasiune si ceea ce eu numesc emotii si sentimente 5dimensionale.  
     O parte din sistemul de vindecare si armonizare planetara care vrem il 
prezentam si invatam prin Triunghiul Sacru este de a transmite frecvente 
luminoase armonice si rezonante planetei. Noi credem ca sunt mai multe cai pentru 
a face aceste lucru.  Una din aceste cai este de a lucra cu Noosfera. Noi definim 
noosfera ca si Subconstientul sau Inconstientul Planetar. Noi credem ca este 
necesar coborararea unor energii eterice speciale care sunt ancorate in cristale 
eterice. Aceasta contribuie la ridicarea si inmultirea frecventelor armonice ale unei 
planete. Bineinteles, noi sprijinim proiectul Orselor de Lumina Planetare pentru ca 
acest proiect ajuta la ridicare coeficientului de lumina spiritual al planetei. 
     Vedeti voi, vindecarea planetara se bazeaza astfel gradul in care voi sunteti 
capabili de a influenta campul energetic al planetei. Unul din lucrurile complicate 
in efortul de vindecare planetara sunt frecventele joase tridimensionale care creaza 
interferente. Fiintele joase vor sa domine, si acesea vor da tina si sa pastreze 
planeta la o frecventa joasa, pentru ca atunci ei simt ca pot controla planeta. Vedeti 
dovezi ale acestui comportament pe diferite niveluri. 
     Unule dintre aceste dovezi includ cum lucreaza guvernele. De exemplu, exista 
descrieri si mentionari ale asa-zisului "guvern din umbra " in care se regasesc 
persoane care for sa controleze frecventa, tiparele mentale si emotionale, ale 
tuturor pe planeta. Atunci cand ei fac acest lucru, eu stiu ca pot controla totul 
conform propriilor interese. Acestia au avut succes pentru a folosesc aceleasi 
principii a rezonantei frecventionale despre care va vorbesc cu exceptia faptului ca 
acestea se bazeaza pe o motivatie negativa si egocentrica.     



    Unele domenii ale acestor activitati care se bazeaza pe control sunt legate de 
sisteme de transmisie aurorale de inalta frecventa care sunt sisteme asemenatoare 
radarurilor care pot schimba campul energetic al intregii planete. Aceste sisteme au 
fost folosite in conflicte militare. De asemenea vedeti alte exemple ca si urmele de 
condens chimical lasate de anumite avioane.  Multi au intrebat, "Care este rolul 
acestora?" Rolul acestora este legat de asemenea de mentinerea unor frecvente 
joase specifice in randul populatiei pentru ca aceasta sa fie sensibila si perceptiva la 
control. 
     Poate ati dori sa ma intrebati, "Cum se poate ca aceste urme de condens chimice 
sa schimbe sau sa scada frecventa noastra?" Raspunsul este ca daca exista in 
campul vostru agenti iritanti si perturbanti, atunci va dati seama ca este mult mai 
greu sav a ridicati coeficientul de lumina spiritual pentru ca sistemul vostru 
imunitar este atacat si ocupat, si voi trebuie sa va folositi energia pentru a 
contracara atacurile asupra sistemului imunitar. De aceea nu sunteti in 
posibilitatea de a participa si de a fi o parte activa a constientei unitare. Voi nu veti 
fi in stare sav a organizati si sa munciti impreuna cu altii intr-un mod efectiv. 
     Mai sunt si alte lucruri facute de astfel de persoane pe ascuns care contribuie  to 
scaderea coeficientului de lumina spirituala a populatiei in general care este scopul 
stabilit al acestora. 
     Voi sunteti vindecatori planetari si sunteti devotati sa lucrati la un nivel si 
coeficient spiritual inalt. De indata ce intrati in contact cu constienta unitara si cu 
energia Triunghiului Sacru, atunci veti putea transcende mai usor vibratiile joase. 
     Aducerea sau introducerea unui profet la un nivel atat de ridicat poate 
transforma planeta. Cineva care poate tine si ancodra Energia si Lumina Mesianica 
poate sa transforme intr-un mod remarcabil o planeta astfel incat se creaza 
abilititatea multor oameni de a se extinde catre si sa integreze energii inalt 
vibrationale. 
     Drama cosmica ii include pe aceia care cauta si gasesc cai de a-si ridica 
coeficientul de lumina spirituala personal si pe cel al planetei. De asemenea ii 
include pe aceia care tind sa intre in contact si sa se unifice cu  Consiliul Galactic 
precum si cu fratia galactica pentru a face posibilia o evolutie inalta planetara. 
Drama cosmica ii include si aceia care se concentreaza pe energia si frecventa 
tridimensionala constransa si limitata. Exact acest lucru defineste aceasta drama. 
Acesta este conflictul prezent. Nu vreau sa minimez acest conflict. In acelasi timp, 
voi si ceilalti vindecatori planetari aveti sprijinul si sunteti in rezonanta cu energia 
maestrilor inalti. Maestrii inaltati vor fi cei care vor castiga in final. Maestrii inaltii 
mai au si alte sisteme de siguranta pentru a asigura succesul care pot fi folosite, 
multe de care inca nu se stie nimic. 
     Aceste sisteme de siguranta sunt activate intr-un mod foarte important.  Astfel 
de sisteme vor fi activate astfel incat si mai multe seminte stelare se vor trezi si 
activa, si din ce in ce mai multi oameni se vor unifica. Eu realizez faptul ca sunt 
chiar mai multe fractiuni de seminte stelare printre toti acestia.  Fiecare samanta 
stelara sau Starseed poate face parte dintr-un grup propiu. Multi dintre semintele 
stelare inca sunt impartite si separate si au creat aliante conform interpretarilor 
proprii, lucru pe care l-am asteptat sa se intample. Nu as vedea acest lucru ca fiind 



unul socant pentru ca intr-adevar exista multi maestrii si foarte multe nivele si 
forme de interpretare. 
     Candva, semintele stelare se vor uni, si se vor aduna si crea o frecventa si 
rezonanta puternic unificatoaree in care toti isi vor sa seama de beneficiul si 
avantajele acestei unificari. O astfel de unificare are loc in randul Oamenilor 
apartinand de popoarele native, in ceea ce priveste aspectul galactic si cel „mistic“, 
la fel in ceea ce priveste constienta unitara si de asemena si Marea Fratie Alba. 
     Fiecare dintre voi are daruri minunate pentru a le oferi si care sa fie trezite in 
interiorul vostru.  (Tonuri: OOOHHHhhhhh, OOOOOHHHHhhhh)  Atunci cand 
puteti participa si simti unitatea, si puteti pariticipa la si simti puterea frecventei 
rezonante in care vibrati si va aflati si stiti asta aflandu-va in acel camp armonica de 
frecventa, aveti posibilitatea de a interactiona cu masetrii inalti ai Consiliului 
Galactic. 
     Puteti pur si simplu afirma, "Sunt acum in rezonanta si vibrez pe aceleasi 
frecvente ca si Maestrii Ascensionati din Consiliul Galactic."  Vom medita acum 
pentru o vreme concentrandu-ne pe acesta afirmatie… 
     Fiecare dintre voi are un ghid spiritual potrivit si individual cu care va putei 
conecta mai usor. Cativa dintre voi va puteti conecta cu Moise si astfel intrati in 
contact cu invataturile lui despre dimensiunea a 5-a in momentul cand acesta a 
ascensionat de pe muntele Sinai.  Altii dintre  voi va conectati mai bine si mai usor 
cu Ptaah si cu invataruile acestuia de pe Pleiade. Unii dintre voi rezonati foarte 
armonic cu Quan Yin si cu minunatele invataturi ale lui Buddha.  Unii dintre voi va 
conectati foarte bine chiar cu Heylang si invataturile sale din sistemul Andromeda.  
Unii dintre voi, bineinteles, va puteti conecta si cu mine, Juliano, si colegii meii 
Helio-ah si Tomar precum si cu invataturile arcturiene despre Triungiul Sacru si 
lumina si energia inalta. 
     Conectati-va cu acei Maestrii Ascensionati cu care simiti ca va aflati intro  
rezonanta cat mai mare. Conectati-va mai intai cu cei cu care simtiti ca rezonati 
foarte bine si facand acest lucru, va veti deschide din ce in ce mai bine si mai mult 
catre noi invataturi si cunostiine. Simtiti aceasta conexiune cu familia galactica si 
cu fratiile spirituale.  Cand simtiti aceasta conexiune, veti profita de ridicarea 
coeficientului de lumina spiritual in aura proprie. 
     Cand acesta creste,  deveniti mai protejat si mai vibrant in experienta voastra de 
zi cu zi, si va ridicati de asemenea puterea arcan (Nota: acesta este un cuvant 
arcturian care descrie si masoara puterea de concentrare, de focalizare mentala) 
astfel incat puteti sa manifestati mai usor si sa va folositi propriile puteri . 
     Va trimitem binecuvantari voua, dragi vindecatori planetari si lucratori in 
lumina. Fie ca coeficentul vostru de lumina spiritual sa fie inalt si in rezonanta cu 
cel al Maestrilor Ascensionati care sunt monitorizeaza si se ocupa de Pamant. 
     Buna ziua! 
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