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Salutari seminte stelare, eu sunt Juliano, noi suntem arcturienii.   
 
Vom continua explorarea antropologiei galactice cu o evaluare specială a planetei 
Pământ și o revizuire a descoperirilor noastre în întreaga galaxie.  
 
     Ne-am dedicat studiului altor civilizații din galaxie.  Suntem deosebit de interesați de 
etapele de dezvoltare ale fiecărei civilizații și de modul în care fiecare civilizație caută să 
progreseze dincolo de stadiul lor actual de dezvoltare.  Este clar că unele civilizații 
devin blocate într-un nivel de dezvoltare și nu sunt în măsură să treacă de blocajul cu 
care se confruntă.  Noi, arcturienii, împreună cu ceilalți Maeștrii Galactici, lucram uneori 
impreuna cu astfel de civilizație și o ajutam atunci când întampina un astfel de blocaj.  
Este clar pentru noi, de asemenea, că planeta Pământ a ajuns la un astfel de blocaj și 
că este nevoie de asistență pentru a ne asigura că planeta Pământ depășește blocajul 
și continuă să crească și să se extindă.  
 
     Haideti sa privim impreuna t la câteva instrumente antropologice de bază și să le 
aplicam la scară galactică și planetei Pământ. Aspectele importante în evaluarea unei 
specii și a unei civilizații includ capacitatea acesteia de a utiliza instrumente, 
capacitatea de a folosi si exprima arta și modul în care acestea se pozitioneaza fata de 
moarte și înmormântare.  Aș spune că Pământul se descurcă „foarte bine” in ceea ce 
priveste tema mortii și înmormântarii.  Nu există nici o ezitare in a ucide alte persoane 
sau chiar a eradica intregi societăți, și, de asemenea, se pare că există un devotament 
deosebit pentru înmormântare.  De fapt, în observația noastră, uneori, societatea 
cheltuiește mai mult timp și bani pentru înmormântare decât pentru dezvoltarea copiilor.  
 
     Atunci când se evaluează dezvoltarea unei civilizații, aceasta se reduce la evaluarea 
instrumentelor și la cea a utilizarii lor de către societate sau de către specie. In 
versiunile primitive timpurii ale omului, instrumentele erau foarte de bază. Omul a folosit 
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unelte de piatră și a creat topoare, unelte de tăiere și, în unele cazuri, chiar a reușit să 
folosească roci pentru proiectile pentru a ucide animale și a ucide alți oameni.  Este 
exact aceasta abilitate de a folosi instrumente într-un mod extins, cea care îl 
diferențiază pe Homo sapiens de strămoșii anteriori ai Omului.  
 
     În ceea ce priveste omul modern ne uităm la instrumente care includ tehnologia 
calculatoarelor, nave spațiale și capacitatea de a călători în curând interdimensional.  
Aceste activități au nevoie de instrumente și putem defini si analiza o civilizație și 
progresul ei pe baza nivelului evolutiv al instrumentelr pe care civilizația respectivă le-a 
dezvoltat.  Folosim denumirea „Etapa/Stadiul 1 de dezvoltare Planetară” atunci cand 
evaluam dezvoltarea actuala a Pământului. 
  
     Există anumite repere sau marcaje pe care o civilizație trebuie să le depășească 
pentru a finaliza Etapa 1 și pentru a trece la Etapa 2.  Omenirea de pe Pământ este 
blocată în dezvoltarea sa în acest moment și nu este în măsură să treacă la Etapa 2.  
Iată câteva dintre realizările pe care o civilizație din galaxie le realizează în ultimele 
etape ale primului Stadiu: O civilizație va avea capacitatea de a face zboruri spațiale și 
de a părăsi atmosfera planetei.  Acest lucru nu include insa parasirea sistemului solar 
propriu.  Acesta include doar capacitatea de a călători catre sateliți lunari sau pe 
planetele din apropiere din sistemul solar.  Planetele din Etapa 1 au, de asemenea, 
capacitatea de a dezvolta arme folosind tehnologia de propulsie care a fost dezvoltată 
pentru călătoriile spațiale.  Planetele din Etapa 1 au atins, de asemenea, un anumit 
nivel de tehnologie energetică. Considerăm insa combustibilii fosili și energia nucleară 
primitive, dar cu toate acestea aceastea sunt semnificative, deoarece, cu această 
tehnologie și utilizarea acestor tipuri de combustibili, o civilizație poate părăsi planeta și 
poate intra în spațiu.  
 
     Există și alte tehnologii care includ computerele. Tehnologia computerizată există în 
întreaga galaxie. Tehnologia computerului a avansat rapid și continuă să avanseze, iar 
acest aspect al tehnologiei planetei Pământ este poate cea mai optimistă dezvoltare a 
tehnologiei voastre, deoarece capacitatea si speranta de a trece de noi frontiere în 
călătoriile spațiale se bazează pe tehnologia informatica.  De fapt, pentru a călători 
interdimensional, este nevoie de un nivel mai inalt de tehnologie informatică. 
 
     Planetele din Etapa 1 nu au trecut și nu sunt capabile să treaca de bariera vitezei 
luminii.  În a treia dimensiune, marea regulă pe care Albert Einstein a descoperit-o este 
că niciun obiect nu poate călători mai rapid decât viteza luminii. Acest lucru reprezinta 
cu siguranță limitări mari asupra capacității de a călători în afara sistemului solar.  
Gândiți-vă pentru o clipă cât timp este nevoie pentru a călători catre Marte, Jupiter sau 
Saturn.  Cu cât mergeți mai departe în sistemul solar, cu atât durează mai mult și ar 
putea dura o viață întreagă de călătorie spațială pentru a merge la marginea exterioară 
a acestui sistem solar și a vă întoarce.  Aceasta asadar nu este formula corect pentru a 
călători catre Pleiade sau pentru a călători catre Arcturus sau pentru a călători în 
sistemul Antares.  
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     Singura modalitate prin care este posibil să călătoriți în afara sistemului solar este 
prin hiperspațiu, iar în hiperspațiu regulile sunt diferite.  Regulile spațiului și timpului 
sunt diferite, iar regulile limitărilor vitezei luminii nu se aplică. Pentru a intra în 
hiperspațiu și a călători în alte părți ale galaxiei sau universului, trebuie să aveți un 
supercomputer cuantic.  Un astfel de computer este mai avansat decât oricare dintre 
computerele pământești actuale care există acum pe această planetă.  Acest 
supercomputer cuantic are capacitatea de a integra gândirea cu computerul.  Asta ar 
însemna că această nouă tehnologie ar include comunicarea telepatică cu computerul, 
în loc să vă folosiți vocea sau să tastați comenzi. Pur si simplu v-ati gandi la locul unde 
vreti sa mergeti și aceasta ar fi suficient pentru a trimite computerul în direcția în care 
doriți să călătorească cu voi cu tot.  
 
     Acum există deja o evoluție existenta în tehnologia calculatoarelor referitoare la 
transmiterea gandurilor utilizatorului catre computer.  Dispozitivele de biofeedback sunt 
exemple primitive de tehnologie computerizată care interacționează cu undele de 
gândire ale unei persoane. Insa un computer avansat ar fi capabil să accelereze 
sistemul energetic al unei persoane și ale obiectelor detinute sau controlate de acea 
persoană, inclusiv o navă spatiala.  Această accelerație, combinată cu o anumită viteză 
de accelerație, ar fi suficientă pentru a duce un vehicul în hiperspațiu și, odată aflat în 
hiperspațiu, atunci întreaga galaxie și întregul univers sunt deschise ca destinatie. 
  
     Planete precum Pământul care se află chiar în aceasta Etapa 1 sunt foarte aproape 
de dezvoltarea tehnologiei de calatorie in hiperspațiu.  Poate că este unul dintre 
paradoxurile situației actuale a Pământului, căci iata, pe de o parte, planeta se află in a 
6-a extincție în masă, iar biosfera se află într-o criză, si, pe de altă parte, oamenii de 
știință de pe Pământ sunt aproape de tehnologia hiperspațiului.  Oamenii de știință de 
pe Pământ sunt aproape de a dezvolta și depăși bariera care ar permite călătoria prin 
hiperspațiu.  Acest lucru este extraordinar, dar călătoria prin hiperspațiu într-un vehicul 
avansat nu ajută neapărat Pământul să rezolve problema celei a 6-a extincție în masă.  
 
     Unii au sugerat că cei de pe Pământ ar putea călători în viitor folosind hiperspațiul, 
iar apoi, prin această tehnologie, am putea aduce înapoi soluții care ar îmbunătăți 
situatia și ar ajuta în rezolvarea actualei crize a Pământului.  Intrarea în viitor este 
posibilă.  Există mai multe metode de a face acest lucru, dar regulile de a merge în 
viitor și de a aduce obiecte înapoi sau de a aduce cunoștințele înapoi sunt extrem de 
complicate.  Au existat mai multe filme SF interesante care au încercat, într-un mod 
destul de plin de umor, să prezinte unele dintre problemele legate de calatoria în viitor.  
Unul dintre cele preferate este seria "Back to the Future", iar în aceste filme ati văzut că 
dacă cineva este în viitor și schimbă ceva, ar putea șterge de fapt existența cuiva.  
Această reprezentare ilustrează complexitatea calatoriei în viitor și de a aduce/exercita 
schimbări înapoi in timp.  
 
     Acum, să explorăm posibilitatea de a intra în Stadiul de dezvoltare planetara 2.  
Aceasta înseamnă că un om, pentru a intra în Etapa 2, ar trebui să aibă anumite 
caracteristici și abilități pentru aceasta.  O planetă aflata in Etapa 2, atunci, are ființe 
avansate care traiesc pe ea.  Repet, dacă priviți la antropologia Pământului și studiati 
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numeroasele specii diferite care sunt strămoșii lui Homo sapiens, veti vedea că 
diferenta cea mai importanta dintre strămoși este cea care se refera la sofisticarea 
instrumentelor.  Din păcate, sofisticarea instrumentelor include si armele și avansarea in 
dezvoltarea armelor letale. Uneltele și armele sunt markeri de bază pentru a distinge 
progresul speciilor.  
 
     Dacă vă uitați la strămoșii oamenilor, inclusiv Homo Neanderthal, veți vedea că 
avantajul pe care Homo sapiens l-a avut față de Homo Neanderthal a fost în fabricarea 
uneltelor și capacitatea de a utiliza instrumentele pentru agricultură.  Homo Neanderthal 
poate au fost mai puternic fizic decât Homo Sapiens, dar acum puterea fizică nu este 
factorul determinant pentru supraviețuire.  Factorul determinant pentru supraviețuirea 
acum pe planetă este capacitatea de a înțelege cunoștiințele galactice, Antropologia 
Galactică și nevoia de tranziție catre un nivel mai ridicat de evoluție pentru întreaga 
planetă.  
 
     Există și alte caracteristici importante care sunt necesare pentru locuitorii unei 
planete pentru a scoate acea planetă din Etapa 1 și a inainte în Etapa 2.  Planetele din 
Etapa 2 au capacitatea de a controla vremea, curenții oceanici, furtunile, erupțiile 
vulcanice și cutremurele.  Când o planetă se află în Etapa 2, nu există catastrofe 
naturale.  Locuitorii etapei 2 au învățat să controleze toate aceste aspecte.  Locuitorii 
din Etapa 2 a dezvoltării planetare au cucerit toate bolile.  Puteți vedea chiar acum că 
Pământul este departe de a cuceri toate bolile, după cum reiese din criza cu virusul 
COVID-19, dar o planetă din Etapa 2 are locuitori cu un sistem imunitar avansat.  
Planetele din Etapa 2 au depășit războiul. Prin urmare, nu mai există nicio izbucnire de 
ostilități între două țări sau două grupuri de persoane. Nu mai există nicio amenințare 
prin extincții planetare din cauza unui război nuclear. De fapt, planetele din etapa 2 nici 
măcar nu folosesc energia nucleară.  
 
     De multe ori suntem întrebați despre relația dintre intervenția extraterestră și 
dezvoltarea Pământului. Există mai multe posibilități în modul în care locuitorii unei 
planete pot evolua. Una este intervenția directă a unui grup extraterestru prin 
introducerea de noi aspecte ADN si modificarea ADN-ului.  Acest lucru ridică multe 
întrebări interesante. Există multe povești despre intervenția extraterestră în timpul 
istoriei Pământului.  De fapt, una dintre marile întrebări este: "Unde este «veriga lipsă» 
de la strămoși care v-a permis să va transformati dintr-un hominid primitiv într-un Homo 
Sapiens sofisticat?"  Avem dovezi arheologice ale dezvoltării unor specii umane recente 
(Nota autorului: cum ar fi Homo Erectus și Homo Neanderthal), dar se pare că există o 
verigă lipsă care nu a fost găsită care să demonstreze strămoșul timpuriu al lui Homo 
Sapiens. Cum a făcut evoluția saltul de la o ființă primitivă asemănătoare maimuțelor 
într-un om cu spirit informatic si avansat tehnologic? A fost o intervenție divină sau a 
existat o intervenție extraterestră care a modificat sau schimbat ADN-ul strămoșilor 
timpurii ai umanității care a permis omului avansat să se dezvolte? 
 
     Există mulți oameni de știință care cred acum că adevărata dovadă a intervenției 
extraterestre pe Pământ constă în ADN-ul uman și că ADN-ul poate fi considerat similar 
cu un inelele din trunchiule copacilor.  Când se taie un copac si numărați numărul de 
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inele din trunchi, pe baza acestui fapt, aveți o întreagă istorie a modelelor 
meteorologice, a faptului că au existat secete sau multă umiditate, înregistrate istoric, 
pe baza asezarii inelelor.  Cu tehnologia potrivită și înțelegerea corectă, ati putea să va 
uitati și la ADN-ul unui om și ati putea stabili dacă au existat "manipulări și intervenții" 
extraterestre sau dacă ADN-ul a reușit să se dezvolte într-o progresie naturală.  
Manipularea ADN-ului, dintr-o sursă extraterestră, are potențialul de a fi acea veriga 
lipsă in evolutia umana. Manipularea dintr-o sursă extraterestră ar fi putut oferi un 
impuls în evoluția strămoșilor antici ai omului, iar manipularea ADN-ului la începutul 
istoriei Omului ar fi putut oferi o schimbare rapidă în evoluția speciei umane.  
 
     Vreau să discut despre un alt tip de intervenție care oferă cunoștințe și informații 
locuitorilor planetei Pământ dintr-o sursă extraterestră. Un astfel tip de intervenție este 
schimbarea codurilor genetice, iar un al doilea tip de intervenție este oferirea de 
cunoștințe locuitorilor de pe Pământ.  În istoria galaxiei noastre au existat atât modificări 
genetice, cât și o intervenție extraterestră prin furnizarea de cunoștințe. Cunoașterea 
poate include oferirea de cunoștințe tehnologice unei civilizații primitive.  Există multe 
povești acum legate de rasa extraterestra Grays care a făcut acorduri cu guvernul SUA, 
sau cu alte guverne, și aceste acorduri se concentreze pe furnizarea de tehnologie 
avansată pentru guvernele Pământului, în schimbul unui sprijin cu problemele lor 
genetice.  Civilizațiile extraterestre ar furniza tehnologie Pământului în schimbul 
sprijinului ADN-ului din partea sistemelor umane.  
 
     Amestecarea ADN-ului de la o specie la alta nu este ușoară.  De exemplu, ADN-ul 
uman amestecat cu ADN-ul celor „gri” nu oferă întotdeauna o schimbare evolutivă 
durabilă. De fapt, în antropologie, se spune că succesul unei specii are legătură cu 
capacitatea de reproducere. Deci ne putem uita la strămoșii primitivi ai lui Homo 
sapiens. Putem determina dacă Homo sapiens aparține sau nu unei specii diferite în 
funcție de faptul dacă ar putea avea o experiență de reproducere de succes. 
 
     Acum ne uităm la cei „Gri” (specia Grays) și putem spune că încercările de a 
amesteca ADN-ul speciei lor cu ADN-ul uman pe Pământ sunt pline de pericol.  Da, se 
poate face genetic, iar cei Grii au dovedit că poate avealoc. Copiii produși din acest 
amestec se numesc hibrizi.  Hibrizii care au fost creați au insa probleme. În primul rând, 
ei nu trăiesc atâta timp cât o ființă umană normală.  În al doilea rând, ele sunt adesea 
deteriorate în sănătatea lor și, în al treilea rând, nu se pot împerechea cu succes cu 
ceilalți Gri.  Ei se pot împerechea doar cu alți hibrizi.  Hibrizii se împerechează acum cu 
alți hibrizi, dar nu se împerechează sau se reproduc cu cei Gri.  Prin urmare, acest lucru 
nu îi ajută neapărat pe cei Gri în procesul lor de salvare a evoluției lor de la dispariția 
genetică.  
 
     Vorbim despre extincția planetară și despre a 6-a extincție în masă.  Există, de 
asemenea, un alt fenomen numit "extincția ADN-ului".  Adică, o specie poate ajunge la 
sfârșitul capacității lor evolutive a ADN-ului.  Și asta s-a întâmplat cu cei Gri, și de 
aceea au venit pe Pământ pentru că au vrut să-și consolideze și să-și salveze ADN-ul.  
Un sistem ADN dintr-o specie se poate prăbuși, la fel cum o biosferă se poate prăbuși.  
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     Exista pericole cand se modifica ADN-ului uman prin tehnici de modificare genetică.  
Omul nu înțelege în totalitate complexitatea ADN-ului.  Modificarea unui aspect poate 
părea inițial o idee bună.  De exemplu, poate doriți să scăpați de o anumită boală sau 
de o anumită caracteristică prin modificare genetică. Sistemul genetic al Omului este un 
sistem extrem de complex, care datează de milioane de ani.  Când schimbați o parte a 
codului, aceasta poate schimba multe alte lucruri necunoscute în acest moment.  Am 
văzut mai multe prăbușiri ale ADN-ului în galaxie care au fost începute prin modificare 
genetică. Cei Gri nu sunt prima civilizație sau specie care se află la un pas de colapsul 
ADN-ului.  
 
     Există și alte modalități de schimbare a civilizațiilor planetare în afară de modificarea 
ADN-ului.  O a doua metodă este introducerea de noi instrumente pentru o civilizație, iar 
o altă metodă implică furnizarea de informații și experiențe pentru o nouă "dezvoltare 
spirituală".  Problema cu prezentarea doar a informației și tehnologiei este aceasta: 
Informația și tehnologia nu asigură dezvoltarea spirituală a unei specii.  Vreau să spun 
că ar fi minunat dacă ar fi atât de simplu.  Noua și Consiliului Galactic ne este clar că 
tehnologia avansată nu aduce întotdeauna o dezvoltare spirituală avansată. Trebuie să 
existe o dezvoltare spirituală cu tehnologie avansată, altfel o civilizație se poate prăbuși 
și se poate distruge.  Aceasta înseamnă că înțelepciunea spirituală este un ingredient 
cheie în supraviețuirea unei planete, iar trecerea unei planete de la nivelul 1 la nivelul 2 
necesită o avansare spirituală.  
 
    Cum poate avea loc dezvoltarea spirituală și ce rol poate juca o civilizație 
extraterestră sau ființe de dimensiuni superioare în dezvoltarea spirituală?  Ei bine, 
răspunsul la acest lucru vă poate părea familiar: Una dintre principalele modalități prin 
care ființele 5D, cum ar fi arcturienii și alți Maeștrii Ascesionați, pot influența dezvoltarea 
spirituală pe planeta Pământ este prin trimiterea de emisari sau profeți. S-a convenit 
asupra faptului că una dintre cele mai eficiente căi de schimbare și extindere a 
dezvoltării spirituale a unei planete este prin trimiterea unui profet pe o planetă.  
 
     Există mai multe metode de a trimite profeți pe o planetă. Prima metodă este ca 
profetul să se nască pe Pământ. Acesta este modul în care Isus a venit pe Pământ și 
modul în care Moise și Mahomed au făcut-o.  Ei au trecut prin ciclul incarnational sub 
îndrumarea Divinului.  În această metodă, profetul crește ca fiinta umana, arată o mare 
putere personală și eficiență și prezintă învățături spirituale care oferă schimbări 
evolutive majore în sistemul de gândire și credință al unui popor.  Este această planetă 
pregătită pentru un nou profet? 
 
     Un alt mod în care un profet poate apărea este printr-o intervenție externă, 
extraterestră, adică un Maestru este adus pe planetă, pe deplin trezit și evoluat, și este 
adus pe planetă direct, fără a fi nevoie să treacă printr-un proces de încarnare.  În 
această situație, acel "profet" este capabil să conducă civilizația spre o nouă armonie și 
un nou echilibru.  
 
     Una dintre problemele ambelor abordări, adică ambele modalități de introducere a 
profeților, are legătură cu "zona de liber arbitru" de pe Pământ.  Deoarece Pământul 
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este o zonă de liber arbitru, aceasta înseamnă că s-a permis multor religii diferite, 
multor limbi diferite și multor sisteme de credințe diferite să evolueze. Este posibil ca 
introducerea unui profet să nu fie acceptată de alte grupuri.  Aceasta înseamnă că 
dezvoltarea liberului arbitru și dezvoltarea unei mari varietăți de specii au dat o nouă 
libertate, dar au creat și limitări, ceea ce înseamnă că un profet poate veni să 
vorbească unui grup, dar celălalt grup poate să nu accepte acel profet. Deci, ar putea 
apărea un "profet universal".  Profetul universal trebuie insa să depășească toate 
religiile. Transcenderea religiilor ar fi problematică, deoarece ar putea fi interpretată ca 
o respingere a credințelor existente.  Dar Consiliul Galactic și Arcturienii care lucrează 
cu Consiliul Galactic continuă să exploreze și să lucreze cu posibilitatea de a introduce 
un profet care poate fi acceptat de toate grupurile.  
 
     Un alt mod de a influența o planetă este prin introducerea și lucrul cu grupuri de 
seminte stelare.  În această metodă, un grup de seminte stelare trezite se reunesc și 
formează o legătură comună și își folosesc prezenta pentru a crea o schimbare 
planetară.  Această metodă a fost folosită cu succes pe alte planete pe care le-am 
vizitat. Pământul este multicultural, are multe religii și este multilingv.  Descoperim că 
introducerea unui profet devine o problemă majoră într-o astfel de planetă. Lucrul 
împreună cu un sistem puternic de seminte stelare poate ajuta pentru a depăși unele 
dintre problemele de acceptare multiplă din cauza opiniilor religioase diferite, viziunilor 
culturale diferite și diferitelor limbi.  
 
     Doresc să abordez un alt aspect al dezvoltării planetare care trebuie abordat direct.  
Fiecare civilizație și fiecare specie are în ea un program de extincție.  S-ar putea să vi 
se pară șocant, dar a avea un program de extincție este una dintre legile galaxiei.  De 
fapt, universul în sine este programat pentru extincție.  Galaxia este programată pentru 
dispariție.  Una dintre marile provocări spirituale pe care Consiliul Galactic și noi, 
arcturienii, lucrăm să le rezolvăm, este să depășim acest program.  
 
     Când privim la ceea ce se întâmplă pe planeta Pamant, atunci se poate spune: "Ei 
bine, ceea ce face omenirea este să-și îndeplinească programul de extincție în masă.  
De fapt, această planetă a avut deja cinci extincții în masă diferite.  Deci, extincția nu 
este un concept nou pentru o planetă, iar extincția în masă nu este, de asemenea, un 
concept nou pentru planetă."  Este omenirea aproape de extincția în masă?  Da, s-ar 
putea să fiți surprinși, dar da, și este în cadrul programului său, iar provocarea cu care 
ne confruntăm noi, ca maeștrii 5D, este să facem omenirea conștientă de faptul că își 
îndeplineste programul de extincție.  Trebuie să facem omenirea conștientă de faptul că 
ceea ce fac contribuie rapid la dispariția lor și vrem să ajutăm omenirea să-și schimbe 
tiparul actual de extincție.  Aceasta este una dintre marile probleme pe care Maeștrii 
Ascensionați încearcă să o rezolve.  
 
     Ați putea crede că Maeștrii Ascensionați au toate răspunsurile și că Maeștrii 5D sunt 
capabili să rezolve multe dintre aceste probleme.  Ei evaluează toți acești factori diferiți 
și este la fel de șocant pentru noi ca și pentru tine să accepți că specia ta are în ea un 
program de extincție.  Acum, amintiți-vă, au existat mulți strămoși ai lui Homo Sapiens, 
cei mai cunoscuti fiind Homo Neanderthal și Homo Erectus, care au dispărut.  Se speră 
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că, într-o zonă de liber arbitru precum planeta Pământ, va exista o recunoaștere a 
acestui model și program de extincție și că va exista o cale spre rezolvarea acestui 
tipar. Am dori să vedem Pământul depășind această criză; am dori să vedem că 
aceasta cale a autodistrugerii dispare.  
 
     Întregul proces de extincție este atât de profund programat încât chiar face parte din 
mitologia și istoria voastra religioasă.  Gândiți-vă pentru o clipă la cea mai faimoasă 
poveste a Vechiului Testament, care este Grădina Edenului.  A existat perfecțiune în 
Grădina Edenului, dar apoi a existat o conștiință inferioară care a dus la încălcarea 
anumitor legi care au dus la caderea omenirii din lumile superioare.  
 
     Vrem să ajutăm la implementarea programului de master în umanitate.  Va fi extinsă 
această planetă?  Pământul va supraviețui.  Pământul are în el capacitatea de a 
supraviețui celui de-al șaselea eveniment de extincție în masă; Pământul a reușit deja 
să supraviețuiască cinci.  Acesta este ceva unic, dar acest lucru nu înseamnă că este 
de nerezolvat pentru o planetă, dar ar putea fi ceva de nerezolvat pentru specia Homo  
Sapiens. Există un potențial de extincție în masă pentru umanitate?  Da.  Dar vor exista 
regiuni pe planetă care vor supraviețui, dar, din păcate, cu un eveniment de extincție 
mai mare, cum ar fi un război nuclear sau o prăbușire a biosferei, tehnologia avansată 
de pe această planetă s-ar putea prăbuși.  În timpul unui colaps planetar nu ar mai 
exista sateliți; nu ar mai exista internet și am avea de a face cu o revenire la 
funcționarea primitivă.  
 
     Vreau să mai prezint un subiect și apoi vom face o scurtă meditație împreună. Acest 
subiect este programul de extincție în întregul univers.  Există "stele ale morții".  
Probabil ați auzit de ele care sunt supernove care explodează și emit raze gamma 
mortale.  Toată viața de pe o planetă dintr-un anumit interval care a fost lovita de aceste 
raze gamma moare.  Acesta este un alt model de moarte în univers.  După cum a spus 
recent cineva, Universul este un loc violent. 
 
     O alta idee majoră este Gaura Neagră, pentru că Gaura Neagră este un alt exemplu 
de moarte și distrugere.  Tot ceea ce se apropie de Gaura Neagră este înghițit.  Unii 
oameni de știință se referă la Gaura Neagră ca la un canibal, mâncând orice intra in ea.  
Dar noi am descoperit ceea ce se numește o "Gaura Neagră în mișcare".  O gaură 
neagră în mișcare nu este o gaură neagră care rămâne staționară.  Marea Gaură 
Neagră din Galaxia Calea Lactee este centrul galaxiei și practic rămâne în aceeași 
poziție.  Dar am descoperit recent găuri negre în mișcare care călătoresc în univers.  Și 
astfel, dacă credeți că o Gaură Neagră este periculoasă, gândiți-vă cât de gravă ar 
putea fi o Gaură Neagră în mișcare.  Dar noi și Maeștrii Ascensionați căutăm o 
transcendență a evenimentelor de extincție în masă, și există o modalitate de a 
transcende astfel de evenimente, și există o modalitate de a vindeca și echilibra iubita 
planetă Pământ.  
 
     Haideti să ne adunăm împreună în meditație. Vă rog să vă deschideți mintea acum 
și să asimilați și să procesați toate informațiile pe care vi le-am furnizat în această 
lectura. Încercați cat mai bine va este posibil de a sorta și să acceptati și să integrati 
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toate informațiile pentru dezvoltarea voastră mai inalta și pentru o conștiința superioară.  
Apoi, acceptă-ți rolul de samanta stelara avansata și acceptă că lucrezi pentru evoluția 
cu succes a speciei umane.  Acceptă că tu, cu puterea ta de gândire, cu abilitățile tale 
de meditație și conexiuni galactice, ești într-o poziție puternică pentru a influența 
rezultatul de pe această planetă.  Și în al 3-lea rând, să accepti că există o Voință 
Divină, că există un program care este implementat, că acest program este capabil să 
fie schimbat, și că există Maeștrii Galactici, Maestrii Ascensionati, care lucrează pentru 
a ajuta cu succes Pământul să depășească conflictele din Etapa de dezvoltare 
planetară 1 și să treaca în Stadiul 2.   
 
     Aș dori acum să va plasați un ecran alb în fața celui de-al Treilea Ochi și aș dori să 
vedeți o imagine a Pământului în Etapa de dezvoltare Planetară 2.  Vizualizați Pământul 
din perspectiva Lunii și vedeți o planetă în echilibru avansat și în armonie avansată, și 
toate ființele trăiesc într-o unitate minunata.  Pe acel ecran vedeti cuvintele "Etapa 2 de 
dezvoltare planetară a planetei Pământ a fost atinsa".  Vizualizați Pământul în această 
nouă etapă. Vom intra în tăcere în timp ce medităm asupra acestui lucru.  (Tăcere) 
 
     Vedeți cu litere stralucitoare din nou afirmatia "Pământul a ajuns în Stadiul de 
dezvoltare Planetar 2 ", și vizualizați un nou mare echilibru și armonie pe planetă.  
Paradoxul este că, pe cât ae aproprie Pământul de a 6-a extincție în masă, cu atat în 
același timp Pământul este aproape de a avansa spre Etapa de dezvoltare Planetară 2.  
Noi, semintele stelare, vom lucra pentru a promova următorul nivel de dezvoltare, care 
include îmbrățișarea unei noi înțelepciuni spirituale.  Poate că această înțelepciune 
spirituală va fi activată de un nou profet care va apărea.  În cele din urmă, este, de 
asemenea, posibil să apară un profet extern dintr-o civilizație extrasolară superioară.  
Am numit acest lucru "primul contact", iar acea persoană, acea ființă, va avea puteri 
profetice avansate pentru a influența schimbarea care este atât de necesară.  Consiliul 
Galactic și alți maeștri lucrează continuu pentru a găsi cea mai bună metodă de a salva 
planeta Pământ. 
 
Eu sunt Juliano.  O zi buna.  
 


