
1 

 
 
 
 

Lectura GOF 
3 aprilie 2021 

 

Conștiința cosmică și Marea Forță de Atractie 
 

Copyright © 2021 David K. Miller 
Nici o parte din acest material nu este permis a fi reprodusă în nici un fel, 

fară consimțământul prealabil al lui David K. Miller, Fondator & Director al Group of Forty 
davidmiller@groupofforty.com  

P.O. Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA 
www.groupofforty.com  

 
 
Salutări, eu sunt Juliano, noi suntem arcturienii.   
 
Subiectul nostru în această lectura este despre Conștiința Cosmică și despre cum puteți 
folosi Conștiința Cosmică pentru vindecarea voastră personală și pentru vindecarea 
planetară.  Conștiința Cosmică acoperă multe subiecte, iar noi vom privi, în special, 
natura holografică a Cosmosului și ideea, sau fenomenul numit "Marea Forta de 
Atractie", denumit uneori "M.F.A / G.A.", Marea Forta de Atractie.  Conștiința Cosmică 
implică faptul că cineva are o conștiință a întregului univers sau a Cosmosului.  Această 
conștientizare este crucială pentru dezvoltarea conștiinței umane.  Noi spunem  că 
universul, sau Cosmosul, este holografic, și asta înseamnă că o parte a universului este 
ca o felie de măr: intelegand sau cuprinzand acea bucată de măr, vei înțelege 
holografic întregul măr.  Aceasta este natura energiei holografice și a caracteristicilor 
holografice. 
 

Este uimitor să ne gândim la miliardele de stele care există într-o galaxie.  O estimare 
este că Galaxia Calea Lactee are 200 de miliarde de stele, iar apoi s-ar putea gândi sau 
imagina că există miliarde de galaxii, deci asta înseamnă că numărul astronomic de 
stele existente în univers este mult peste ceea ce putem calcula pur și simplu în 
această lectură.  La fel de multe stele câte sunt în COSMOS are si creierul vostru căi 
neurologice, acestea sunt echivalente numeric cu numărul de stele din galaxie.  
Aceasta spune că creierul tău este ca un mini-univers, pentru că are un număr de 
nenumărat de căi care sunt echivalente cu mii de galaxii din Cosmos.  Sper că puteți 
vedea imediat că există o relație, cu siguranță numerică, între căile din creier și numărul 
de stele din Cosmos. 
 

Cuvântul  "Cosmos" și cuvântul "univers" vor fi folosite interschimbabil în această 
prelegere, dar preferăm cuvântul "Cosmos".  Aș dori să compar conștiința Gaiei, 
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Pământul, cu acest concept de Conștiință Cosmică.  Sunteți conștienți de faptul că 
Pământul este o planetă vie și că are multe caracteristici similare cu un organism viu, 
inclusiv capacitatea de autoreglare, capacitatea de a avea un sistem de feedback 
planetar și capacitatea de a interacționa cu alte sisteme din univers.  În cele din urmă, 
Pământul are capacitatea de a interacționa cu omul.   Abia recent societatea vestica a 
luat în considerare chiar această posibilitate, dar popoarele native de-a lungul veacurilor 
au cunoscut acest lucru de mai mult timp, și adică, că se poate comunica cu spiritul 
planetei. 
 

Aș dori să luați în considerare faptul că există o energie spirituală pentru galaxie și că 
există în mod similar o energie spirituală pentru Cosmos.  Acest lucru ar fi similar cu 
Spiritul Pământului.  Cu alte cuvinte, oamenii moderni reinvata acum capacitatea de a 
interacționa cu spiritul planetei.  Amintiți-vă, în teoria holografică, partea poate accesa 
întregul, la fel există o conștiință în univers și că universul este o entitate, sau  
Cosmosul este o entitate.  La fel puteți interacționa cu spiritul Pământului, și la fel, puteți 
interacționa cu spiritul Cosmosului.  Aveți deja nume pentru această interacțiune, ar fi 
lumina universală, energia universală și chiar conceptul de conștiință unitară, care 
implică faptul că există o capacitate de a interacționa cu universul și conștiința sa. 
 

Am studiat și am lucrat cu voi la conștientizarea galaxiei ca un câmp de forță în 
conștiința voastră și în evoluția planetară.  Alinierea galactică în 2012 a fost un exemplu 
al modului în care forțele galaxiei pot interacționa și afecta Pământul.  Alinierea din 
2012 a precipitat multe schimbări ample în conștiința planetei.  Unul dintre efectele 
majore ale alinierii din 2012 din galaxie a fost o creștere a gradului de conștientizare a 
semințelor stealre și o creștere a gradului de conștientizare a energiei familiei stelare.  
Se poate observa astăzi rezultatele acestei interacțiuni în această aliniere.  
 

   Cum folosiți această aliniere pentru a intensifica procesul de reparare planetară și  
vindecare planetară? O parte din modul în care puteți faceți acest lucru este să 
recunoașteți semințele stelare, familia stelară, și să le folosiți cunoștințele pentru a 
căuta o conștientizare a experiențelor de reparare planetară galactică din istoria 
galactică.  Istoria galactică include conceptul de antropologie galactică, iar eu definesc 
Antropologia Galactică ca fiind studiul sistemelor stelare extra-planetare din întreaga 
galaxie în speranța de a învăța despre obiceiurile și istoria acestora, inclusiv 
fenomenele culturale pe care le experimentează. 
 

Antropologia Galactică a arătat că au existat războaie planetare, și cel mai important, că 
există un sistem de clasificare a etapelor evolutive sau a stadiilor de dezvoltare prin 
care planetele trec.  Am enumerat aceste stadii de dezvoltare numeric ca etape de la 1 
la 5.  Cel mai important lucru este să învățăm că galaxia, în ansamblu, evoluează și 
universul, în ansamblu, de asemenea evoluează.  Există un Consiliu Galactic care 
supraveghează evoluția galaxiei.  Ați putea întreba: "De ce Consiliul Galactic,  care  
supraveghează evoluția galaxiei, ar fi interesat de ceea ce se întâmplă pe Pământ?"  
Observăm în Conștiința Cosmică că există Reîncarnare Cosmică.  Reîncarnarea 
Cosmică extinde conceptele reîncarnaționale ale Pământului.  În general, se crede că 
cineva se reîncarnează pe Pământ timp de multe vieți până când există o perioadă de 
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absolvire în care se poate părăsi această a 3-a dimensiune.   Cu toate acestea, 
Antropologia Galactică ne spune că voi, sau oricine, puteți experimenta Reîncarnarea 
Cosmică, iar asta înseamnă că v-ați putea reîncarna pe numeroase alte planete din 
această galaxie sau în alte galaxii.  Ca semințe stelare, ați avut, fără îndoială, vieți pe 
alte planete.  Știu că sunteți parțial conștienți de viețile voastre pe alte planete, pentru 
că mă întrebați frecvent unde este planeta voastră mamă/natală.  Cei mai mulți oameni, 
care nu sunt semințe stelare, nu întreabă unde altundeva au fost reîncarnați în  
Cosmos.  Majoritatea oamenilor vor să știe unde e planeta lor mamă.  Este important să 
înțelegeți unde ați fost în istoria reîncarnării voastre.  
 

Ideea reîncarnării Cosmice sună cam așa: ați terminat viața pământeană și sunteți gata 
să continuați cu o altă viață.  Există anumite lecții karmice pe care trebuie să le învățați 
și căutați o nouă viață care vă va oferi oportunitățile de a învăța anumite lecții.  Uneori, 
aceste lecții sunt disponibile pe Pământ, dar uneori aceste lecții sunt mai ușor 
disponibile pe o altă planetă,  adică, ar putea exista o planetă într-o altă parte a acestei 
galaxii care vă va oferi experiențele de care aveți nevoie și, prin urmare, ar fi de preferat 
să vă reîncarnați pe cealaltă planetă.  Acestea sunt elementele de bază ale Reîncarnării 
Cosmice.  
 

În general, există o mișcare spre evoluție, iar dacă o parte a galaxiei susține viață 
precum Pământul, asta înseamnă că sufletele de pe Pământ se vor reîncarna cel mai 
probabil pe alte planete din galaxie.  Prin urmare, este avantajos pentru evoluția 
galaxiei ca Consiliul Galactic să acorde atenție Pământului și evoluției, să încurajeze 
sufletele să-și învețe lecțiile karmice,  pentru ca sufletele de pe Pământul se vor 
reîncarna din nou, nu numai pe Pământ, ci se vor reîncarna în alte părți ale galaxiei.  
Prin urmare, este bine să fim proactivi, să ne asigurăm că acele suflete care se 
reîncarnează în alte părți ale galaxiei se îndreaptă spre evoluția spirituală și o înțelegere 
mai înaltă a legilor Conștiinței Cosmice.  
 

Să ne uităm din nou la univers. E greu să înțelegeți universul ca entitate.  Puteți 
înțelege că planeta este o entitate.  Încercați să înțelegi că galaxia este o entitate.  Aveți 
chiar și imagini astronomice ale galaxiei.  Trăim într-o galaxie spirală, și are o umflătură 
mare în centru și brațe extinse care se declanșează pe fiecare parte.  Prin urmare,  
Calea Lactee este denumită și o "galaxie spirală". 
 

     Dar vă puteți imagina forma universului?  Nu există o formă cunoscută, deoarece 
este infinit de mare.  Cum vizualizați forma a ceva ce nu are limite, care nu are sfârșit?  
Există câteva proprietăți ciudate ale universului pe care aș vrea să le acopăr astăzi, 
care s-ar putea adăuga misterului, dar care se adaugă și înțelegerii naturii universului.  
 

     Universul este izotopic, ceea ce înseamnă că este la fel peste tot.  Pentru a o pune 
într-un alt mod, dacă aveți de gând să priviți la legile fizicii în conformitate cu Newton, 
atunci aceste legi funcționează la fel peste tot în univers, nu numai pe Pământ.  Dacă 
iei o parte a universului, este la fel ca alte secțiuni ale universului.  Galaxiile au forme 
diferite, și există sisteme stelare diferite, iar unele stele sunt mai aproape de altele într-o 
parte a galaxiei decât în alta.  Cu toate acestea, pentru a înțelege natura izotopică a 
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universului, trebuie să vă luați în considerare perspectiva.  Priviți universul ca pe un 
balon mare, și cu cât îl extindeți mai mult, cu atât realizați mai mult că ceea ce au fost 
diferențe individuale și ceea ce părea a fi secțiuni anormale devine nesemnificativ pe 
măsură ce balonul devine mai mare. Pe măsură ce măriți balonul, diferențele dintre 
dimensiunile obiectelor devin nesemnificative.  
 

     Aceasta înseamnă că nu contează în ce parte a universului trăiți, deoarece veți 
experimenta aceeași realitate, aceleași legi, aceleași principii de energie 
electromagnetică și aceleași legi ale spiritualității.  Poate că ar fi reconfortant pentru voi, 
să știți că indiferent în ce parte a universului vă aflați, veți fi supuși acelorași legi.  
 

     Când ne uităm la vârsta universului, atunci am putea spune că universul este un 
univers tânăr.  Câți dintre voi v-ați gândit vreodată la univers ca la o entitate tânără?  
Universul ăsta are aproximativ 14,7 miliarde de ani.  Universul mediu trăiește 100 de 
miliarde de ani, ceea ce înseamnă că, dacă acest univers are o vechime de 14,7 
miliarde de ani, abia dacă este un univers adolescent.  Câți oameni ar concepe 
universul în termenii despre care vorbesc și apoi ar concepe că acesta este un univers 
tânăr la 14,7 miliarde de ani?  Dacă universul mediu trăiește 100 de miliarde de ani, 
atunci la 15 miliarde de ani, ar fi în adolescență.  Acest univers nici măcar nu a ajuns la 
maturitate.  Este util să concepem universul ca o entitate vie.  Este util să înțelegem că 
este un univers tânăr și că acest univers evoluează, de asemenea, spre o conștiință 
superioară, echilibru superior și către o înțelepciune superioară.  Evoluția este o 
trăsătură inerentă în tot ceea ce este în Cosmos.  
 

Cautați cunoașterea familiei voastre stelare.  Cunoașterea familiei de stelare pare încă 
controversată în multe minți din societățile occidentale.  Nu este controversat însa 
printre popoarele native și, de fapt, există multe exemple ale popoarelor native, cum ar 
fi indienii Cherokee, care cred, ceea ce este corect, că se trag din pleiadieni.  Acest 
lucru a fost parte din mitologia lor și o parte din sistemele lor de credință vechi.  Ei nu au 
această problemă de a înțelege că sunt înrudiți cu frații și surorile stelare și că frații și 
surorile stelare sunt strămoșii lor.  
 

Știu că sunteți interesați de Arcturiani, și apreciem interesul vostru, și suntem fericiți să 
lucrăm direct cu voi.  Am dori, de asemenea, să remarcăm că există și alți frați și surori 
stelare care interacționează cu voi.  Nu suntem singurii care interacționează cu voi.  
Desigur, pleiadienii interacționează cu voi, iar unii dintre voi sunteți conștienți de ființe 
inferioare, mai puțin evoluate, care interacționează și cu această planetă.  Unele dintre 
ființele inferioare sunt cunoscute sub numele de Grays, cei gri.  Acestea sunt ființe din a 
4-a dimensione care nu sunt dedicate evoluției voastre, ci mai degrabă, sunt dedicate 
evoluției lor și sunt interesate doar de modul în care le puteți fi utili.  Aceasta este 
principala diferență dintre ființele superioare din planul dimensional 5D și ființele 4D, 
deoarece noi, care suntem ființe din 5D, suntem dedicate evoluției tale.  Suntem aici ca 
parte a proiectului general de a ajuta evoluția galaxiei.  Nu suntem aici pentru a vedea 
dacă ne puteți ajuta, dar suntem aici pentru a vedea cum vă putem ajuta pe voi.  
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Unii dintre voi au avut experiențe negative cu cei gri, Grays, sau alte ființe inferioare.  
Când interacționați cu alte ființe extra-planetare, vă rugăm să verificați cu cine aveți de 
a face, pentru a determina dacă o ființă este într-un serviciu superior sau nu. Pur și 
simplu puneți-le întrebarea: "Ești aici pentru a beneficia de tine, sau ești aici pentru a 
beneficia de mine?"  Va deveni rapid evident dacă provin sau nu dintr-un loc mai înalt.  
Alte ființe care lucrează cu Pământul includ siriusienii (Sirius) și antarienii (sau 
antareanii din Antares).  Există și alte ființe din sisteme planetare și sisteme stelare ale 
căror nume vă sunt necunoscute.  
 

Aceasta este o galaxie imensă.  Există aproximativ 200 de miliarde de stele în această 
galaxie.  Vă puteți imagina câte sisteme planetare există.  Am subliniat că există aprox. 
5000 de planete cu civilizații avansate și forme de viață înalte, printre cele 200 de 
miliarde de stele.  Acesta este un procent extrem de mic.  Cu toate acestea, 5000 este 
încă un număr mare de sisteme planetare cu viață avansată pe ele.  Aceasta înseamnă 
că există multe planete diferite în întreaga galaxie care ar putea avea viață și sunt 
locuibile.  Specia sau forma predominantă din această galaxie este umanoidă.  Cele 
mai multe ființe în această galaxie sunt similare cu ființa umană,  adica, ei au două 
picioare, două mâini, zece degete, zece degetele de la picioare, etc. 
 

Știm că există și alte exemple de ceea ce eu numesc creaturi "care arată ciudat"  .  
Unele dintre ele arată ca insecte sau "reptilieni", care este un termen care descrie 
aceste ființe care există și în galaxie.  Unii dintre reptilieni au o conștiință superioară, iar 
unii dintre reptilieni una inferioară.  Reptilienii sunt  o rasă maestră care există în 
această galaxie de mulți eoni.  Reptilienii au fost implicați în cultura egipteană.  Puteți 
vedea reprezentări ale reptilienilor pe hieroglife și pe piramide.  Se pot vedea acolo 
oameni care au corpuri umane, dar capete reptiliene.  Unii chiar au capete care arată ca 
niște crocodili. 
 

Problema cu reptilienii, în opinia mea, este că acestea sunt adesea interesate de modul 
în care le puteți beneficia.  Reptilienii au un intelect mai mare și au o putere cerebrală 
mai mare.  Ei au o tehnologie superioară, dar, în opinia noastră, mulți dintre ei nu sunt 
evoluați spiritual și vin pe această planetă pentru propriul lor câștig personal.  Acest 
lucru devine o problemă, deoarece, ca ființe terestre, aveți destule probleme deja.  Cu 
siguranță aveți probleme de mediu și aveți probleme cu războaie și multe alte situații 
dificile pe măsură ce vă creșteți în galaxie. Pământul si cultura pământeană arată un 
interes ridicat în ființe extradimensionale și extraterestre.  Dar ultimul lucru de care aveți 
acum nevoie este să interacționezi și să întâlnești o ființă extraterestră care este mai 
interesată de câștigul lor personal.  
 

Există speranța și dorința de a vedea un extraterestru venind pe Pământ pentru a ajuta 
planeta, si nu invers.  Unii dintre voi au avut deja interacțiuni cu reptilienii.  Există 
reptilieni avansați,  de asemenea, care doresc să fie de folos umanității.  Cu toate 
acestea, majoritatea reptilienilor care au interacționat cu și au venit pe această planetă 
s-au concentrat pe lucruri precum dominația, controlul, utilizarea resurselor și utilizarea 
energiei spirituale și a energiei electromagnetice a oamenilor în scopul câștigului 
personal. 
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Există și alte galaxii care au forme de viață precum cele umane.  Galaxia Calea Lactee 
nu este singura galaxie care are formă umană.  Cea mai proeminentă galaxie din 
apropiere este Galaxia Andromeda.  Galaxia Andromeda este adesea denumită 
"galaxia soră" a Galaxiei Calea Lactee, iar Galaxia Andromeda este cea mai apropiată 
galaxie de Galaxia Calea Lactee.  Este puțin mai mare decât Galaxia Calea Lactee, dar 
foarte comparabilă din multe puncte de vedere.  De ce se numește "galaxia soră"; De 
ce nu-i spunem "galaxia frate"?   Putem spune că forțele energetice predominante din 
Galaxia Calea Lactee sunt masculine (aceasta este o generalizare), iar energiile 
predominante ale Galaxiei Andromeda sunt feminine.  
 

Există în estimarea noastră între 8.000  și  10.000 de civilizații în Galaxia Andromeda 
care au forme de viața avansate. Acest număr este aproximativ de două ori mai mare 
decât cel din Galaxia Calea Lactee.  Galaxia Andromeda este la 2,5 milioane de ani 
lumină depărtare, ceea ce este o distanță fenomenală.  Să călătorești acolo nu va fi 
ușor.  Nu se va putea călători folosind metode convenționale într-o altă galaxie, cum ar 
fi Galaxia Andromeda.  Aceste două galaxii interacționează între ele.  La un moment dat 
în viitorul îndepărtat, Galaxia Andromeda se va ciocni cu Galaxia Calea Lactee.  Acesta 
nu este tipul de coliziune pe care vi l-ați putea imagina ca un accident uriaș.  Va fi o 
contopire într-o mare galaxie uriașă, dar asta se va întâmpla peste câteva milioane de 
ani de acuma.  Nu este ceva ce veți vedea în timpul vieții voastre.  
 

Există și alte civilizații avansate în Galaxia Andromeda.  Ființele andromedane care 
sunt cele mai faimoase și populare se numesc "Oamenii Albaștri".  Oamenii Albaștri au 
capacitatea de a exista în formă de gând, spre deosebire de încarnarea în orice tip de 
structură fizică sau corp.  În civilizațiile mai puțin avansate spiritual sau în sistemele 
planetare, spirul trebuie să se întrupeze într-un corp. Sunt sigur că la un moment dat în 
evoluția voastră sufletească, veți descoperi că întruparea într-un corp este greoaie.  Vă 
puteți imagina că puteți avea o existență fără să vă încarnați într-un corp?  Ați trăi doar 
într-o formă de gând.  Aceasta este ceea ce Poporul Albastru au realizat.  Dar amintiți-
vă, când intrați în a 5-a dimensiune, intrați într-o formă de corp mai rafinată, 
pentadimensională, și acea formă de corp pentadimensională nu este supusă legilor 
celei de-a 3-a dimensiuni. 
 

Vom discuta despre Conștiința Cosmică și meditație.  Permiteți-mi să discut mai întâi un 
alt punct important despre câmpurile energetice exercitate de Conștiința Cosmică.  Unul 
dintre cele mai ciudate fenomene din existența acestei părți a universului este "Marea 
Forță de Atracție".  Observați că am spus "această parte a universului", pentru că există 
multe părți ale universului.  Oamenii de știință de pe Pământ au reușit să cartografieze 
secțiuni ale universului.  Dar, există și alte secțiuni care nu pot fi văzute.  Această Mare 
Atracție este un câmp de forță care există la 250 de milioane de ani lumină de centrul 
Galaxiei Calea Lactee.  Are, în mod misterios, un câmp de forță de origine 
necunoscută, care este atât de puternic încât trage multe galaxii la el și de aceea se 
numește Marea Atracție.  Este o forță care trage galaxiile spre centrul ei.  Nimeni nu 
înțelege de unde vine acea forță și nimeni nu înțelege de ce se exercită acea forță și ce 
se va întâmpla când toate galaxiile vor fi trase în acea direcție. 
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     Această Mare Forță de Atracție arată existența unui câmp de forță care depășește 
cu mult imaginația oricui.  Vă puteți imagina ce fel de energie ar fi necesară pentru a 
trage o întreagă galaxie într-o anumită direcție și chiar să aibă suficientă energie pentru 
a trage încă 30 sau 40 de galaxii spre centrul său?  Ceea ce este mai ciudat este faptul 
că masa Acestui câmp de forță nu este egală cu forța gravitațională pe care o exercită.  
Asta înseamnă că există o sursă de energie ascunsă care trage multe galaxii în această 
secțiune a universului împreună spre acest punct.  
 

     Această Mare Forță tractoare va avea nevoie de milioane de ani pentru a-și atrage 
toate galaxiile spre ea însăși.  Ce semnificație are asta pentru Pământ sau pentru voi?  
Vreau să vă reamintesc că am spus că alinierea Centrului Galactic în 2012 a schimbat 
cu adevărat conștiința acestei planete.  Această aliniere a deschis un rezervor imens de 
energie a stelelor și lumină a stelelor, și este credința și speranța noastră că această 
energie și lumină a stelelor care a fost deschisă va deveni mai puternică și va contribui 
foarte mult la repararea acestei planete.  Marea Forță tractoare va influența mișcarea 
spre evoluție către o lumină superioară de pe această planetă.  
 

     Marea Forță tractoare intră acum în conștiința acestei planete.  A fost descoperită 
recent. Nu a fost cunoscută în vremurile anterioare în timpul civilizației voastre.  
Existența acestei energii de atracție arată simbolic că există câmpuri de forță care 
există dincolo de imaginația sau înțelegerea cuiva.  Astfel de forțe pot influența 
evenimentele de pe Pământ.  
 

     Există forțe care influențează această planetă, care sunt încă necunoscute.  Știm din 
astrologie că există alinieri planetare ale stelelor care influențează multe aspecte ale 
existenței voastre.  Din perspectiva noastră, astrologia reflectă ceea ce fac forțele 
cosmice.  Aliniamentele planetare sunt o reflectare a câmpurilor energetice și a forțelor 
care vin pe această planetă.  Forțele și câmpurile energetice actuale sunt concentrate 
pe polarizări, iar acum există influențe din energia asemănătoare lui Marte care ar putea 
duce la mai mult conflict și polarizare. 
 

     Planeta care are cea mai mare interacțiune cu Marea Forță tractoare este Jupiter.  
Jupiter este planeta care este cea mai importantă planetă pentru interacțiunea cu 
Cosmosul.  Jupiter se află în aliniere energetică directă cu Marea Forță tractoare și 
există, de asemenea, o mare parte din energiile vindecătoare, energiile mistice, care se 
reflectă în planeta Jupiter.  Puteți vedea Jupiter ca cea mai mare sursă reflectorizantă 
de atracție cosmică din sistemul vostru solar.  
 

De fapt, unii oameni cred în mod eronat că,  la un moment dat, Jupiter a fost o stea, 
pentru că are atât de multă energie.  Acest lucru vă oferă o idee despre forțele 
magnetice și câmpurile energetice care afectează Jupiter și, prin urmare, când vă 
gândiți la Marea Forță tractoare, gândiți-vă la Jupiter și gândiți-vă la energiile ascunse 
magnifice care sunt active pe această planetă și influențează sistemul solar. 
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     Există o forță de atracție copleșitoare față de evoluție și conștiință superioară care 
vine de la Marea Forță tractoare.  Puteți identifica ceea ce este pozitiv in această 
situație și puneți-vă pe partea pozitivă a acestei forțe de atracție.  Această Forță 
tractoare este atât de puternică încât va avea ca rezultat o evoluție continuă a galaxiei.  
 

Să ne concentrăm pentru o clipă într-o meditație acum împreună asupra alinierii 
personale la energia cosmică.  Avem dificultăți în definirea formei sau dimensiunii sale, 
prin urmare, vă voi cere să vă concentrați asupra lui Jupiter, mama tuturor planetelor 
din sistemul vostru solar.  Jupiter primește toate forțele cosmice superioare care intră în 
sistemul solar și este în aliniere cu Marea Forță tractoare.  Și cu cât sunteți mai aliniați 
cu energiile cosmice și forțele cosmice, cu atât viața va fi mai ușoară.  Acest lucru a fost 
exprimat în taoism, unde spune că trebuie să fiți în aliniere cu câmpurile de forță 
universale, iar dacă va poziționați împotriva câmpurilor de forță universale, atunci veți 
avea mai multe probleme.  Cosmosul se îndreaptă spre evoluție și conștiință superioară 
și conștientizare a Spiritului viu al COSMOS-ului. 
 

Respirați acum de trei ori, vă rog.  Deschideți Chakra Coroanei, și chiar extindeți-o mai 
mult, și fiți conștienți că există, în Chakra Coroanei, Conștiința Cosmică.  Identificați și 
activați acum acel fir de lumină energetică care vă conectează la Cosmos. Toată lumea 
are această legătură.  Lăsați acea componentă a energiei Conștiinței Cosmice să se 
extindă din Chakra voastră a Coroanei și călătoriți acum cu acel fir de lumină către 
planeta Jupiter.  Amintiți-vă, există Mercur, Venus, Pământ, Marte și Jupiter, cea mai 
mare planetă din sistemul solar, planeta care este aliniată spre exterior spre galaxie și 
spre Marele Câmp de Forță de atracție. 
 

Lăsați-vă firele de lumină ale Conștiinței Cosmice să interacționeze cu Jupiter și cu 
aceste câmpuri cosmice de forță universală, faceți-o acum.  Vom intra în tăcere.... 
În  timp ce călătoriți de pe Jupiter spre Marele Câmp de Forță de atracție, tractoare, fiți 
conștienți că treceți prin galaxia soră, Galaxia Andromeda.  Pe măsură ce călătoriți prin 
Galaxia Andromeda, fiți deschiși să vă întâlniți și să interacționați cu orice Maeștri 
Galactici și Maeștri Ascensionați de acolo cu care vă puteți simți aliniați sau care sunt 
acolo pentru a vă ajuta.  (Tonuri " Oh, oh.")  Simțiți și lăsați acum ca Marele Câmp de 
Forță tractoare sa vă atragă spre o evoluție superioară, o conștiință superioară și o 
conștientizare cosmică superioară a  Cosmosului, ca univers viu.  (Tonuri " Oh, oh.")  
Simțiți marele sprijin energetic și electromagnetic de pe planeta Jupiter, pentru că dacă 
nu ar fi fost Jupiter, acest sistem solar s-ar destrăma.  Jupiter deține, de asemenea, 
coridorul pe care îl numim "coridorul interdimensional",  care este punctul de acces la 
alte coridoare din întreaga galaxie.  Puteți utiliza coridorul Jupiter pentru a călători 
interdimensional. 
 

Continuați să vă conectați și simțiți puterea forței de lumină electromagnetică a lui  
Jupiter, activându-vă conștiința aliniată la conștiința galactică și cosmică.  Vom mai 
rămâne în tăcere câteva minute.  (Tăcere) 
 

Puteți menține o legătură frumoasă cu Marea Forță tractoare prin Jupiter,  iar această 
energie de forță de atracție cu care vă conectați vă va ajuta să mențineți o atracție 
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pozitivă spre o evoluție superioară în propria viață personală și în tot ceea ce faceți.  
Acesta este un mare dar, pentru a putea participa la această atracție continuă spre o 
evoluție mai înaltă.  
 

În ultima parte a acestei lecturi, vreau să mai vorbim despre natura galaxiei și despre 
călătoriile galactice.  Cel mai important aspect în călătoria galactică este că nevoia de a 
fi în "Acum".  Fiind în Acum poate fi posibil pe Pământ, dar imaginați-vă dacă vreți, că 
există un alt sistem planetar in sistemul stelar Pleiade.  Planeta aia e cunoscută sub 
numele de Era.  Pleiadele sunt la 430 de ani lumină depărtare, și astfel, dacă vă uitați la 
acea planetă de pe Pământ, o vedeți așa cum era acum 430 de ani pământești.  
Planetele din Galaxia Andromeda sunt la 2,5 milioane de ani distanță, ceea ce 
înseamnă că de pe Pământ le puteți observa așa cum exista planeta acum 2,5 milioane 
de ani.  Se vede deja că aceasta este o problemă, deoarece acum 2,5 milioane de ani, 
Pământul și omenirea nu erau deloc dezvoltate într-o civilizație.  De fapt, forma de viață  
umană probabil că nu exista în acel moment. Homo sapiens există doar de mai puțin de 
un milion de ani. 
 

Trebuie să existe o cale de a interacționa și de a călători pe o  planetă din ACUM.  
Pentru a vizita o planetă din ACUM, va trebui să accesați un coridor interdimensional.  
Este nevoie de a putea călători in spațiu într-un mod diferit.  Trebui să călătoriți și să 
depășiți continuum-ul Spatiu-Timp in ACUM.  Cea mai importantă înțelegere a 
călătoriilor spațiale în galaxie este că există coridoare interdimensionale (uneori sunt 
denumite găuri de vierme).  Gaura de vierme principală sau coridorul interdimensional 
din acest sistem solar se numește Coridorul Jupiter, iar atunci când călătoriți într-un 
coridor, ar fi Coridorul Jupiter, vă puteți accelera câmpul de gândire și accelera timpul și   
și spațiu, astfel călătorind în ACUM în alte părți ale galaxiei. Acest tip de călătorie în 
spațiu se bazează pe forme de gândire și deplasare electromagnetică.  Noi, Arcturienii, 
folosim un câmp de forță antigravitațională care ne accelerează până la un punct în 
care putem călători prin coridoarele interdimensionale folosind schimbarea frecvenței 
electromagnetice.  Posibilitatea de a folosi această tehnică ne ajută să rămânem în 
"ACUM" și să experimentăm alte sisteme planetare în acest moment.  
 

     Timpul nu este relativ ci fixat atunci când călătoriți într-un coridor interdimensional.  
Descoperirea coridoarelor interdimensionale și modul de a călători printr-un coridor 
interdimensional va fi una dintre cele mai mari descoperiri făcute vreodată pe Pământ.  
 

Civilizația actuală a Pământului din care faceți parte acum are în jur de 6000 de ani.  Au 
mai fost și alte civilizații pe planeta asta înaintea voastră, inclusiv atlanții.  Această 
civilizație a dezvoltat o tehnologie avansată de computer și propulsie.  Gândiți-vă pentru 
o clipă: Dacă civilizația voastră are o vechime de 6000 de ani, vă puteți imagina o 
civilizație continuă care există de un milion de ani?  Realizările omenirii din punct de 
vedere tehnologic de 6000 de ani  sunt uimitoare.  Din păcate, realizările spirituale ale 
omenirii în ultimii ani nu au fost la fel de avansate! 
 

De ce este atât de mult război pe această planetă avansată tehnologic? Un răspuns 
este că tehnologia care a fost dezvoltată în acest timp scurt a depășit cu mult evoluția 
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conștiinței.  Cele mai multe dintre persoanele de pe aceast planetă încă trăiesc în sinele 
lor animal. Când aveți oameni care trăiesc in conștiința inferioară în sinele lor insitinctiv 
animal, atunci oamenii vor abuza de superputeri venite din înalta tehnologie.  Acest 
dezechilibru între tehnologie și spiritualitate este sursa discordiei de pe planetă. Natura 
umană nu s-a schimbat recent. Omenirea tocmai a dezvoltat o tehnologie superioară de 
utilizat pentru persoanele care au o conștiință inferioară.  
 

     Vestea cea bună este că există o mișcare acum spre constiinta mai înaltă.  
Conștiința superioară și evoluția spirituală pot contrabalansa tehnologia utilizată în mod 
abuziv.  Gândiți-vă la ceea ce ați realizat în 6000 de ani și apoi imaginați-vă o civilizație 
care există de un milion de ani în loc de 6000 de ani.  Nici măcar nu puteți înțelege 
tehnologia pe care ar folosi-o astfel de civilizații avansate și progresele spirituale pe 
care le-ar atinge.  
 

     Unul dintre motivele pentru care civilizațiile superioare nu interacționează direct cu 
omenirea este pentru că sunt mult avansate peste nivelul de dezvoltare al rasei umane.  
S-ar putea să va vadă cum vedeți voi furnicile.  Ați interacționa cu o furnică?  Poate ați 
vizita colonia și poate ai pune miere undeva. O civilizație super-avansată ar trebui să 
găsească modalități prin care ar putea comunica cu voi în moduri pe care le-ați înțelege 
și care ar fi, de asemenea, utile.  Există și alte civilizații galactice care nu au un milion 
de ani vechime.  De exemplu, unele civilizații avansate din galaxia noastră pot avea 
doar 30 sau 40 de mii de ani, spre deosebire de un milion de ani.  
 

Acest lucru vă oferă o idee despre unele dintre diferitele niveluri de dezvoltare planetară 
care au loc în această galaxie și în alte galaxii.  Gândiți-vă pentru o clipă,  pe măsură ce 
încheiem întâlnirea noastră, despre Conștiința Cosmică și conștiința faptului că Marea 
Forța de atracție reunește 30, 40 sau 50 de galaxii împreună.  Și această zonă a 
câmpului Forței de atracție este doar o mică parte din dimensiunea infinită totală a 
universului.  Da, există un multivers, adică există și alte universuri.  Vă iubesc pe toți.  
 
Eu sunt Juliano.  bună ziua.  
 


