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Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem Arcturienii. 
 
Vreau să discut despre dezvoltarea sufletului vostru în relația cu galaxia și cu universul.  
Există multe aspecte diferite ale acestui univers, iar acum am învățat, prin cercetările 
noastre, că există alte 10 universuri în afară de acest univers.  Este nevoie de o 
expansiune a minții considerabila pentru a înțelege sensurile universului și multiversul.  
Sunt sigur că lucrați din greu pentru a înțelege si cunoaște aceasta galaxie și faptul că 
există mulțimi de galaxii în apropierea Pământului în ceea ce se numește "Grupul 
Local".  (Nota autorului: Grupul Local sau Clusterul Local este un număr de aproximativ 
80 de galaxii, formând un grup împreună în partea noastră a universului, care include 
propria noastră galaxie, Calea Lactee, și galaxia noastră soră, Galaxia Andromeda.)  
Grupul local de galaxii interacționează între ele, iar aceste galaxii se îndreaptă spre un 
punct misterios care se numește "Marele Atractor".  (Nota autorului: Marele atractor 
este o sursă de energie gravitațională la 150.000 de milioane de ani de lumină de 
Pământ în spațiul intergalactic, care trage galaxia noastră și Clusterul Local spre ea, de 
unde și numele de Mare Atractor), dar acel Mare Atractor reunește sau atrage 
aproximativ 40 până la 80 de galaxii până în acest moment.  Nu se știe în cercetarea 
cosmologiei de ce se întâmplă acest lucru și ce înseamnă când toate par să meargă 
spre acea forță de atracție centrală. 
 
     Dar să ne întoarcem la înțelegerea sufletului vostru și a locului în care evoluează 
sufletul.  Cum se va întrupa sufletul vostru în această parte a galaxiei și de ce vine 
sufletul vostru pe Pământ și unde merge sufletul când părăsește Pământul?  Amintiți-
vă, voi sunteți aici în această călătorie pe Pământ, iar sufletul vostru are la îndemâna sa 
capacitatea de a se înălța și de a trece mai departe în 5D.  Dimensiunile mai mari sunt 
încă clasificate în funcție de locația lor tridimensională.  Aceasta înseamnă că există 
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atât o galaxie Calea Lactee pentadimensionala, cât și una tridimensională.  Există un 
Pământ 5D; există o galaxie Andromeda 5D și cunoaștem cel puțin 5.000 de planete din 
Galaxia Calea Lactee care au civilizații superioare și forme de viață superioare.  
Clasificăm și vizităm aceste planete și le desemnăm în funcție de nivelul lor de 
dezvoltare.  Numim aceste niveluri de dezvoltare Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, Etapa 4 și 
Etapa 5.  Fiecare etapă are ceea ce numim conflicte/provocari care trebuie rezolvate, 
iar unele dintre aceste conflicte, dacă nu sunt rezolvate, pot duce la distrugerea 
planetei.  
 
     Noi, arcturienii, ne concentrăm asupra acestui cadran sau a acestei secțiuni a 
galaxiei care este punctul din jurul lui Arcturus și al Pământului.  Pământul se află într-
un cadran care este estimat a fi la două treimi de dinstanta catre la centrul galaxiei, care 
este cunoscut sub numele de Soarele Central.  Acest cadran face parte dintr-o rază 
care iese aproximativ 50.000 de ani-lumină în această secțiune a brațului Căii Lactee.  
Ni s-a dat sarcina de a păzi și lucra cu poarta stelara, iar aceasta poarta este 
responsabila pentru și lucrează cu acest cadran al galaxiei.  Asta înseamnă că există și 
alte ființe care lucrează în alte porțiuni ale acestei galaxii cu poarta noastră stelară.  
Deci, dacă suntem pe brațul stâng al spiralei Căii Lactee, atunci există un braț drept, iar 
acel braț drept ar putea fi la fel de departe, adica 40.000 sau 50.000 de ani-lumină , de 
unde se află Pământul.  Pământul se află la aproximativ 28.000 până la 30.000 de ani 
lumină de centrul galactic.  
 
     Care este funcția portii galactice și cum se face că aceasta este legata de 
dezvoltarea sufletului vostru?  Ei bine, aceasta poarta are menirea de a furniza un 
portal sau o intrare în dimensiuni mai mari, iar poarta stelară este accesibilă numai 
acelor oameni/fiinte care sunt în măsură să absolve Pământul sau alte planete 
tridimensionale.  Absolvirea Pământului înseamnă că, în esență, vă veți înălța.  
Înseamnă că vă pregătiți să terminați ciclul de încarnare pe Pământ și vă veți muta în 
alte tărâmuri sau în alte sisteme planetare.  Unul dintre lucrurile pe care le-am învățat 
este că este dificil pentru locuitorii Pământului să înțeleagă unde se află toate aceste 
alte planete din univers.  Este dificil să înțelegeti cum să alegeti pe ce planetă vreti să 
mergeti în următoarea voastra încarnare.  
 
     Există milioane de alte galaxii și fiecare dintre aceste galaxii are un număr de 
civilizații planetare in ele.  Galaxia Andromeda este mai mare decât Galaxia Calea 
Lactee, iar Galaxia Andromeda are între 8.000 și 10.000 de civilizații avansate, în timp 
ce Galaxia Calea Lactee are în jur de 5.000 de civilizații.  Ati avea nevoie de îndrumare; 
ati avea nevoie de informații pentru a alege unde să mergeti în următoarea voastra 
încarnare, privind numărul mare de planete avansate din univers.  
 
     Cele mai multe dintre semintele stelare arcturiene cu care lucrăm aleg să rămână în 
Galaxia Calea Lactee pentru încarnări viitoare.  Dar acum, în această perioadă de 
conștiință extinsă, multe seminte stelare se concentrează asupra altor galaxii și caută 
cunoștințe despre acestea, în special despre Galaxia Andromeda.  
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     Galaxia Andromeda este adesea numită "galaxia soră" a Galaxiei Calea Lactee.  
Vizităm galaxia Andromeda în mod regulat.  Lucrăm îndeaproape cu Consiliul Galactic 
Andromedan.  Sunteți conștienți de faptul că există, de asemenea, un Consiliu Galactic 
din Calea Lactee, care supraveghează multe aspecte ale dezvoltării civilizațiilor 
planetare în galaxia noastră, inclusiv pe Pământ.  Pământul are o atracție specială 
pentru semintele stelare datorită capacității și oportunității de a învăța in dualitate si 
separare.  Dualitatea este exact ceea ce s-ar putea să vi se pară cel mai deranjant 
despre această planetă, dar, în același timp, sufletul vine pe această planetă datorită 
oportunităților de învățare pe care Pământul le oferă din experimentarea dualității și 
polarizărilor.  
 
     Din păcate, dualitatea și polarizările s-au intensificat pe Pământ, iar acum ajungem 
la un punct de posibilă autodistrugere a planetei.  Cum va adresa Consiliul Galactic 
situatia pe o astfel de planetă, cum ar fi Pământul, care este aproape de 
autodistrugere?  Știm că există mai multe posibilități.  O posibilitate este ceea ce este 
cunoscut ca o intervenție, și o intervenție înseamnă că Consiliul Galactic poate trimite 
fie un mesager, o figură/fiinta cu înalte puteri spirituale, pentru a interveni și muta 
această planetă de pe cursul de distrugere pe care se află.  O astfel de intervenție are 
loc în această galaxie și are loc și in celelalte galaxii pe care le-am vizitat.  
 
     Cum ar arăta aceasta dacă am avea o astfel de intervenție?  Ar fi o navă spațială 
care aterizează pe gazonul casei președintelui SUA sau ar fi o ființă dimensională mai 
înaltă care apare la televizor oferind planetei noi informații?  O altă posibilitate ar fi o 
persoană existentă care este deja pe planetă ar putea câștiga recunoaștere și putere ca 
vindecător și ar putea aduna un grup de adepți.  De asemenea, o intervenție pe această 
planetă ar putea fi condusă de un Maestru Ascensionat, care are un sprijin imens în 
lumea 3D.  
 
     Acestea sunt câteva dintre posibilitățile de intervenție divină sau de intervenție 
dimensională suplimentară, superioară.  Unul dintre cele mai importante aspecte într-o 
astfel de intervenție este să ne uităm la karma implicată și să ne întrebăm: Este posibil, 
pe baza situației actuale, ca planeta să aibă abilitățile, bazate pe legile karmei, bazate 
pe legile cauzei și efectului, de a rezolva problema de la sine și de a opri 
autodistrugerea?  În evaluarea noastră, în evaluarea arcturiană, Pământul nu are 
energia destula bazata pe logică sau cauză-efect pentru a opri autodistrugerea.  Dacă 
lucrurile ar rămâne neschimbate, cu alte cuvinte, dacă totul rămâne pe cursul pe care 
merge, atunci această planetă se va autodistruge. 
 
     Când spun autodistrugere, permiteți-mi să clarific faptul că autodistrugerea în 
această discuție înseamnă că civilizația așa cum o cunoașteți, civilizația occidentală, nu 
ar supraviețui.  Autodistrugerea înseamnă că biosfera nu ar putea evolua și că ar exista 
prăbușiri în multe dintre sistemele sale.  Aceasta ar include, de exemplu, sistemul 
lanțului trofic sau prăbușirea vieții in oceane.  Aceasta ar include colapsuri ale altor 
aspecte majore ale sistemelor care păstrează această planetă in echilibru așa cum o 
știți.  Aceasta nu înseamnă că întreaga planetă ar fi distrusă.  
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     Există unele tehnologii neobișnuite pe care Pământul le-a dezvoltat și care, potrivit 
Consiliului Galactic, sunt deranjante și ar putea crea distrugeri planetare.  Asta 
înseamnă că atunci, pe scurt, că, în mod logic și lăsată nesupravegheată, această 
situație de pe această planetă se îndreaptă spre un colaps al intregului sistem, ceva 
care noi toti nu vrem să vedem și ceva care nu doriți să experimentați.  
 
     Ideea de intervenție înseamnă că trebuie să existe un grup de oameni ca semintele 
stelare care sunt receptori, care sunt dispuși să fie receptivi la o intervenție, iar acesta 
este un alt mod de a spune că intervenția trebuie invitată, trebuie deschis spatiul pentru 
aceasta.  Intervenția trebuie să aibă un receptor sau o recepție.  Noi, de exemplu, nu 
intervenim neinvitați.  Ar fi ca și cum ai merge la casa cuiva și ai deschide ușa fără a fi 
invitat.  O parte din motivul pentru care există atât de multe seminte stelare pe planetă 
acum este din cauza receptivității pe care o au față de o intervenție mai mare.  Și voi ca 
seminte stelare arcturiene, de asemenea, sunteti foarte deschisi la o intervenție mai 
inalta.  Maeștrii Galactici și Maeștrii Ascensionați lucrează împreună.  Ei se întâlnesc 
continuu și trimit continuu gânduri vindecătoare către voi și multe alte seminte stelare 
din întreaga planetă, pregătind și invitând intervenția spirituală superioară.  Pentru că, în 
mod clar, intervenția necesară pentru soluționarea crizei acestei planete trebuie să fie 
de natură spirituală.  
 
     Nu există nici o îndoială că acest conflict acum pe planetă se datorează lipsei de 
spiritualitate.  Spiritualitatea include înțelegerea conceptelor de bază, cum ar fi 
Conștiința Unitară și energiile holografice și înființarea unei noi noosfere mai inalte 
(Nota autorului: câmpul mental colectiv planetart) ca baza pentru această planetă.  
Toate acestea sună foarte complicat, dar dacă vă uitați la munca pe care am făcut-o în 
ultimii ani, atunci toate ideile pe care vi le explic vă sunt bine cunoscute.  Ceea ce este 
cel mai necesar este stimularea receptivitatii pentru o dimensiune mai inalta.  Activarea 
și stimularea dimensională superioară vor zgudui fundația credinței tuturor celor de pe 
această planetă și îi vor deschide spre a fi receptori ai spiritualității.  Una dintre 
probleme este confuzia care există între spiritualitate și religie, deoarece unii oameni 
sunt religioși și spirituali, dar unii oameni nu sunt spirituali, ci religioși, iar unii oameni au 
ambele caracteristici.  
 
     Când vorbim despre spiritualitate, vorbim despre Spirit și Suflet, și relația lor cu 
încarnările, și relația cu frecvențele, și relația cu vibrațiile, și spiritualitate, de asemenea, 
include conceptul important de Spiritualitate Galactică.  Spiritualitatea Galactică este 
recunoașterea faptului că dimensiunile superioare sunt existente în fiecare galaxie și că 
există un model evolutiv în civilizațiile planetare care se bazează pe anumite etape de 
dezvoltare.  Când o etapă de dezvoltare devine blocată, atunci trebuie să existe o forță 
pentru a o debloca.  Planeta Pământ este acum blocată.  Energia de pe planeta Pământ 
este blocată, iar dacă este lăsată nesupravegheată și lăsată fără o forță externă 5D, 
atunci vor exista și alte degradări pe care atât voi, cât și noi nu vrem să le vedem pe 
Pamant.  
 
     Vreau să vorbesc și despre ideea de spiritualitate versus tehnologie și vreau să 
explic de ce Consiliul Galactic și Maeștrii Ascensionați sunt atât de preocupați de 
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Pământ acum.  Ei sunt preocupați de tehnologia superioară care s-a dezvoltat pe 
Pământ și, din cauza acestor preocupări, există o probabilitate mai mare de intervenție 
din partea consiliului.  Aruncarea bombelor nucleare deasupra oraselor Hiroshima și 
Nagasaki a stimulat conștientizarea Consiliului Galactic a tehnologiei avansate.  A 
existat o preocupare majoră că oamenii de știință de pe Pământ și călătorii spațiali ar 
putea exporta această tehnologie în afara sistemului solar.  Poate că v-ați întrebat 
despre asta?  Cum poate programul spațial al Pământului să exporte energie nucleară 
în afara sistemului solar, când, de fapt, nici măcar nu poți călători pe Marte cu oamenii 
pe el?  Poate că puteți trimite sonde spațiale pe planete, dar nici măcar nu sunteți 
aproape de a putea părăsi sistemul solar cu oameni la bord.  
 
     Dezvoltarea tehnologiei nucleare face parte din lumea cuantică.  Tehnologia 
nucleară se bazează pe teoria energiei cuantice, iar acest lucru a deschis alte uși 
pentru tehnologia spațială și pentru a călători prin coridoare interdimensionale și pentru 
a călători prin găuri de vierme.  Asta înseamnă că știința Pământului este aproape de a 
călători prin astfel de coridoare si catre alte dimensiuni.  Pământul este mai aproape 
decât s-ar fi putut gândi de călătoriile interdimensionale.  Asta înseamnă că există 
tehnologii ascunse pe această planetă care sunt cu mult peste ceea ce auziți în mass-
media, iar unele dintre aceste tehnologii sunt atât de avansate încât, dacă li s-ar 
permite să se dezvolte în totalitate, atunci omenirea ar putea călători în întreaga 
galaxie.  Îmi dau seama că această veste poate suna șocant pentru voi.  Omenirea încă 
se luptă să decidă dacă ar trebui să continue să utilizeze motorul cu ardere internă 
pentru automobile.  Acum vă spun că oamenii de știință din unele țări sunt atât de 
avansați încât sunt aproape de a se putea teleporta în alte părți ale galaxiei și chiar de a 
putea merge in alte dimensiuni.  Dacă acest lucru este adevărat, atunci ar putea aduce 
cu ușurință tehnologia nucleară în galaxie, dar există ceva și mai periculos și care se 
referă la tehnologia de cercetare a găurilor negre.  
 
     Oamenii de știință de pe Pământ studiază și experimentează cu găuri negre.  Există 
"supercollideri", dintre care unul este la Geneva, Elveția, care studiază si cerceteaza 
fenomenele găurilor negre.  (Nota autorului: The Large Hadron Collider experimentează 
cu găuri negre și are un inel de 27 de kilometri, care este capabil să accelereze 
particulele aproape de viteza luminii, astfel încât oamenii de știință să poată studia și 
face experimente cu "noua fizică".  În aceste supercollidere, ei fac experimente pentru a 
crea o gaură neagră, dar această idee de a crea o gaură neagră poate suna nevinovat, 
mai ales dacă îi auziți spunând că gaura neagră "experimentală" va exista doar pentru o 
nanosecundă în coliziune și apoi va dispărea.  Pe hârtie și teoretic, sună inofensiv, dar 
există un fenomen în Teoria Haosului care se numește "a fi scăpat de sub control", iar 
atunci când voi, ca oameni, va jucati sau examinati sau recreati o gaură neagră, este 
posibil ca acea gaură neagră să iasă de sub control și să înceapă să se extindă rapid.  
 
     Să ne gândim doar pentru un moment la acest lucru și să facem niște calcule pentru 
o clipă.  OK, dacă gaura neagră există timp de o secundă și apoi dacă se dublează în 
dimensiune în fiecare secundă, atunci vorbim despre potențialul ca aceasta să devină 
foarte mare.  Puteți înțelege că, exponențial, dublarea dimensiunii în fiecare secundă va 
crea o gaură neagră de dimensiuni vaste.  De ce ar fi aceasta o problemă?  În primul 
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rând, dacă cercetarea găurii negre ar scăpa de sub control și s-ar dubla continuu, atunci 
ar ajunge în curând într-un punct în care ar putea înghiți întreaga planetă, iar înghițirea 
întregii planete ar putea duce chiar la posibilitatea ca gaura neagră să înghită sistemul 
solar.  Acest lucru sună ca science fiction, dar acesta este unul dintre motivele pentru 
care Consiliul Galactic este preocupat de locul în care se află tehnologia pe Pământ, iar 
acesta este unul dintre motivele pentru care dorim să punem granite la unele dintre 
aceste cercetări.  Amintiți-vă, mulți dintre oamenii de știință vor spune, "Avem acest 
lucru sub control; nu vă faceți griji; înțelegem, iar gaura neagră va exista doar pentru o 
nanosecundă."  Dar acest argument nu ține.  Când lucrurile scapă de sub control în 
cercetarea găurilor negre, atunci zone uriașe pot fi inghitite din 3D.  
 
     Această idee a studiului găurilor negre a dus la o altă tehnologie care se numește 
"fenomenul razelor morții".  Fenomenul razelor morții poate fi descris ca o rază a morții 
emisă de o armă.  Arma este îndreptată spre un inamic, iar raza extermină victima și 
face ca persoana să dispară.  Unde merge persoana respectivă?  De fapt, ceea ce se 
întâmplă este că persoana intră în gaura neagră.  Ele dispar din această realitate și 
intră în gaura neagră.  Armele cu raze sunt arme secrete pe care guvernele le folosesc, 
care se bazează și pe tehnologia găurii negre.  Tehnologia găurilor negre militare se 
bazează pe ideea că orice există poate intra în non-existență.  Și astfel, dacă comparați 
arma cu raze cu gaura neagră, vedeți că ceea ce a existat a dispărut.  Unde s-a dus?  
Nimeni nu știe și nimeni nu va intra în gaură să o caute, pentru că oricine intră în gaura 
neagră va fi atât de atras si sfâșiat gravitațional, încât nu ar putea exista niciodată în ea 
și nu s-ar putea întoarce niciodată.  
 
     Tehnologia găurii negre ne conduce la discuția despre multivers, deoarece oamenii 
vor să știe unde se ajunge atunci când se intră într-o gaură neagră.  În Soarele Central 
al Galaxiei Calea Lactee, există o gaură neagră uriașă.  Există găuri negre în toată 
galaxia și există găuri negre în fiecare galaxie.  Unde duc toate găurile negre și ce se 
întâmplă cu ele? 
 
     Sună oarecum complicat.  Există 11 universuri; fiecare univers există separat unul 
de celălalt, dar toate sunt existente într-o bulă sau într-o zonă pe care o numesc "supa 
eterică" a multiversului.  Aceasta înseamnă că există un spațiu în afara universului care 
este o supă energetică în care există fiecare dintre cele 11 universuri.  Fiecare univers 
are caracteristici diferite.  Universul în care vă aflați, de exemplu, se bazează pe Legile 
cauzei și efectului și se bazează pe dualitate.  Alte universuri pot duplica acest univers, 
dar există universuri, de exemplu, care operează pe principii diferite.  Multe găuri negre 
există în fiecare univers, iar atunci când energia dintr-o gaură neagră suge materia, ea 
descarcă materia din universul pe care l-a adunat sau atras și apoi trimite această 
materie în supa eterică.  Energia care este expulzată din universul original intră în acest 
strat exterior sau supă eterică și este folosită în cele din urmă pentru a crea un alt 
univers într-un punct viitor.  
 
     Să ne uităm din nou la conceptul de multivers.  Acest univers în care vă aflați acum 
a început cu Big Bang-ul acum aproximativ 14,7 miliarde de ani.  Există unele universuri 
care nu au avut un Big Bang.  Aceste universuri sunt numite "univers al stării de 
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echilibru", ceea ce înseamnă că universul s-a născut într-o stare extinsă și a rămas în 
această stare și nu se schimbă.  
 
     Acest univers în care ne aflăm acum se bazează pe schimbare și expansiune, 
deoarece teoria Big Bang-ului este "totul a fost contractat; acum totul este extins."  
Durata medie de viață a unui univers este de 100 de miliarde de ani, ceea ce înseamnă 
că acest univers este un adolescent.  Voi trăiți într-un univers care este un adolescent.  
Gândiți-vă la asta; dacă ai 14 ani și vei trăi până la 100 de ani, atunci ești încă 
adolescent.  Acest univers este încă la o vârstă fragedă.  Unele dintre celelalte 
universuri din multivers sunt mai vechi și sunt la maturitate.  Un univers este chiar și la 
bătrânețe.  În acest univers, totul se extinde, iar apoi va ajunge la o limită exterioară în 
care energia se va scurge.  În universul care este o stare de echilibru, toată energia 
rămâne în același loc.  Mai important, principiile fiecărui univers sunt diferite.  
 
     Acest univers este ca galaxia prin faptul că se bazează pe legile Karmei.  Se 
bazează pe legile cauzei și efectului și se bazează pe contracția și expansiunea 
energiei.  Una dintre caracteristicile acestui univers se numește "izotropism" sau 
"izotrop".  Izotrop înseamnă că atunci când există o singură lege pe Pământ, de 
exemplu, cum ar fi Legea Gravitației, atunci acea lege funcționează peste tot în univers.  
(Nota autorului: în fizică izotrop înseamnă uniform în toate direcțiile.)   Dacă ați trăi de 
cealaltă parte a acestei galaxii, Calea Lactee, legile gravitației ar fi mai departe aceleasi 
si acolo; nu v-ati confrunta cu legi diferite.  Este adevărat că fiecare planetă are câmpuri 
gravitaționale diferite, așa că, dacă sunteți pe Lună, s-ar putea să puteți sări în sus și în 
jos și nu ați putea face asta pe Pământ.  Legile gravitației vor funcționa oriunde în 
această galaxie și oriunde în acest univers.  Aceasta este ceea ce înseamnă izotrop, iar 
acest lucru se referă la un alt concept cheie care se numește energie holografică.  
 
     Energia holografică înseamnă că ceea ce vedeți în această parte funcționează peste 
tot, și astfel tot ce trebuie să știți despre acest univers poate fi găsit de pe Pământ.  Tot 
ceea ce vreti să învatați despre univers, care include intrarea în lumea cuantică, și 
include și intrarea în lumea mecanică obișnuită, poate fi înțeles din acest punct mic in  
care trăiti si experimentati.  Ceea ce trăiți și învățați pe Pământ aici are principii 
universale.  
 
     Permiteți-mi să mă întorc la galaxii.  Există un număr infinit de galaxii.  Nimeni nu 
știe câte sunt pentru că universul este infinit.  Cum puteți număra numărul de galaxii din 
spațiu atunci când continuă să se desfășurare fără sfârșit?  Asta înseamnă că exista 
multe tipuri de galaxii.  Există galaxii care nu au viață pe ele și apoi există galaxii care 
se autodistrug.  Există galaxii care emit raze ucigașe și distrug toate planetele dintr-o 
galaxie.  Există galaxii mari; există galaxii mici și fiecare galaxie are oportunități diferite 
de a manifesta diferite tipuri de realități.  
 
     Pentru cei mai mulți dintre voi, încarnările voastre au fost pe planete numai în 
Galaxia Calea Lactee.  Sunt câțiva dintre voi care ați avut încarnări în Galaxia 
Andromeda.  Vreau să spun din nou, Galaxia Andromeda este predominant feminină; 
Galaxia Calea Lactee este predominant masculină.  
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     Să ne întoarcem atunci la această idee a Maeștrilor Ascensionați și la ideea că 
această planetă are oportunități extraordinare de învățare.  Unul dintre motivele pentru 
care unii dintre voi au venit acum pe această planetă este să fiți instruiți ca Un Maestru 
Ascensionat.  Veți avea ocazia să fiți un Maestru Ascensionat care lucrează fie pe 
Pământ, fie pe alte planete.  Având în vedere lipsa actuală a forței de muncă, s-ar putea 
să râdeți când vă spun acest lucru: există o lipsă de Maeștri Ascensionați în galaxie și 
există multe deschideri de locuri de muncă pentru Maeștrii Ascensionați pe această 
planetă și pe alte planete. 
 
     Și venind pe această planetă în acest moment, și care se confruntă cu traumele și 
polarizarea și alte aspecte ale acestei distrugeri, va oferiti ceea ce eu numesc "trauma 
planetara de formare".  Trauma planetară de formare este un factor cheie în procesul 
vostru de învățare cum să fiti un Maestru Ascensionat, pentru că ați vrut să 
experimentati personal trauma, astfel încât, dacă și atunci când aveți de gând să 
deveniti un Maestru Ascensionat pe o altă planetă, veți avea experiența, înțelegerea și 
empatia pentru oamenii cu care lucrați.  Veți avea parte de o continuare a acestui 
proces de formare pe această temă, atunci când va duceti la poata stelara arcturiana.  
 
     Unul dintre rolurile Stargatei Arctuare este antrenamentul pentru că va trebui să va 
decomprimati din această experiență a Pământului.  Decompresia implică primirea de 
ajutor pentru procesarea multor traume pe care le aveti si vedeți.  Și apoi, după 
antrenament, puteți pune totul împreună, astfel încât să puteți alege ce poziție veți lua 
în călătoria voastră sufletească și ce planetă veți ajuta.  Unii vor alege să facă ceea ce 
eu numesc "odihnă și relaxare".  Ai putea merge pe o planetă ca Alano sau ca Xterra, 
unde planeta se află într-un stadiu mai înalt de dezvoltare și totul funcționează pe o 
bază spirituală.  Te-ai putea bucura de pacea, liniștea și echitabilitatea spirituală care 
există pe unele dintre aceste planete.  
 
     Pământul 5D se află încă în Galaxia Calea Lactee, iar Arcturus 5D se află încă în 
Galaxia Calea Lactee.  Chiar dacă vedeți aceste sisteme doar în a treia dimensiune, 
dimensiunile mai mari se bazează în continuare pe galaxia tridimensională Calea 
Lactee.  
 
     Există găuri de vierme și coridoare interdimensionale, iar acestea există în sistemele 
solare.  Coridorul Jupiter este între Marte și Jupiter.  Are portaluri extinse și o gaură de 
vierme în interiorul ei pentru a călători în întreaga galaxie și dincolo de ea.  Unul dintre 
lucrurile legate de o gaură de vierme este că este lipsită de energie electromagnetică.  
Într-o gaură de vierme, singurul semn al energiei electromagnetice il reprezinta undele 
mentale de gândire.  Și în acest vid de energie electromagnetică, undele de gândire 
prevalează, și ceea ce crezi și locul unde vrei să fii se manifesta si se întâmplă imediat.  
 
     Să ne întoarcem atunci, la marea problemă a salvării Pământului, la intervenția 
divină care se află în prim plan.  Intervenția divină este chiar pe punctul de a se 
întâmpla.  Folosiți-vă capacitatea de a căuta și de a apela la o forta mai mare, galactica 
si pentadimensională pentru a face o intervenție.  Capacitatea voastră de a apela la 
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acest lucru acum este esențială, iar capacitatea voastră de a oferi bazele și 
receptivitatea pentru o intervenție planetară superioară este necesară acum.  
 
     Să medităm împreună și vom crea o legătură cu Consiliul Galactic prin Crucea 
Cosmică Arcturiană.  (Nota autorului: o legătură eterică între Pământ, Inelul de 
ascensiune, Templul de Cristal Arcturian și Soarele Central.)  Respirati adanc.  Stiți că 
sunteți o ființă pentadimensională de lumina și că sunteți capabili să vă părăsiți corpul 
fizic.  Corpul vostru spiritual urcă în sus de oriunde vă aflați în Inelul de Ascensiune.  
Călătorești acum în sus de la Chakra Coroanei la Inelul de Ascensiune, iar aici va 
întâlniti imediat și vedeti cel puțin 50 de Maeștri Ascensionați care lucrează cu această 
planetă.  Unii dintre acești maeștri îi cunoașteți pe nume; ei sunt bine-cunoscuti iar in 
ceea ce ii priveste pe ceilalti, este posibil să nu le cunoașteți numele.  Unii isi au baza 
pe Pământ, altii nu, dar veți vedea imediat statutul lor de Maestru Ascensionat, și noi 
toți stam împreună într-un cerc imens în Inelul de Ascensiune.  Acesta este un cerc 
holografic, ceea ce înseamnă că, deși suntem cu toții în diferite părți ale planetei, stăm 
împreună și suntem uniți cu Maeștrii Ascensionați.  Eu, Juliano, conectez Inelul de 
Ascensiune și energia voastră la Consiliul Galactic din Soarele Central.  (Tonuri 
"Oh,Oh.")  
 
     Ne unificăm energia ca formă de gândire și facem apel la Consiliul Galactic și la 
îndrumarea superioară, pentadimensională, de la Soarele Central, pentru a oferi o 
intervenție galactică imediată pentru salvarea planetei Pământ.  Și punem aceste 
gânduri pe un disc eteric în centrul Inelului de Ascensiune.  Acesta este un disc al 
materialului utilizat în înregistrările Akasice.  Este un disc Akasic foarte evoluat, avansat 
eteric, și ne proiectăm cererea pe baza a ceea ce vedem fiecare dintre noi pe această 
planetă, pe disc.  Să petrecem acum un moment în meditație în timp ce noi toti 
proiectăm pe acest disc nevoile și dorințele de intervenție pe care le avem fiecare.  Vom 
intra în tăcere.  (Tăcere) 
 
Asigurați-vă că ați pus pe acest disc totul prin care se solicită intervenția galactică 
acum.  Toate informațiile, toate energiile voastre, toată dragostea voastră pentru 
Pământ, sunt acum încorporate pe acest disc akasic.  Eu, Juliano, cu sprijinul vostru 
energetic, trimit acest disc acum de la Inelul de Ascensiune direct la Consiliul Galactic 
din Soarele Central.  (Tonuri "Oh,oh.")  Discul zboară cu viteza gândului către Soarele 
Central și către Consiliul Galactic.  Cu solicitările voastre, cu dorințele voastre, cu 
invitația noastră, spunem că suntem pregătiți pentru asistența de intervenție galactică 
pentadimensionala acum.  (Tonuri " Oh.")  Discul a fost primit, iar Consiliul Galactic vă 
trimite dragostea lor tuturor.  
   
     Metoda pe care o folosim pentru a trimite această solicitare este adecvată și bine 
primită.  Și acum, întoarceti-va la trupurile voastre fizice, aducând din Inelul Ascensiune 
lumina de vindecare de la Maeștrii Înălțați.  Ați interacționat energic cu Maeștrii 
Ascensionați.  Acest lucru a ajutat la creșterea coeficientului de lumină spirituală și a 
abilităților voastre de vindecare pentru voi înșivă.  Luati-va ramas bun de la Maestrii 
Ascensionati din jurul vostru si calatoriti prin coridorul de lumina inapoi in corpul vostru 
fizic intr-un loc la cativa metrii deasupra corpului fizic, si reintrati acum direct si in 
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aliniere cu aceasta energie superioara in corpul vostru tridimensional.  Să știți că în 
acest moment, prin acest exercițiu și participarea noastră de grup, vă ajutați să vă 
îndepliniți misiunea pe planeta Pământ de vindecător planetar și seminte stelare.     
 
Eu sunt Juliano, o zi buna.  
 


