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Salutari, eu sunt Juliano, noi suntem arcturienii.  

In aceasta lectura vom acoperi 4 subiecte, acestea sunt conștiința inalta, conștiința planetei, 
sistemele/tiparele de credinta si legatura umanitatii cu subconstientul. Realizez ca este o 
agenda incarcata, dar trebuie sa acceleram invataturile si munca noastra cat mai mult posibil, 
pentru a extinde constiinta umanitatii. De fapt, atunci cand vorbesc despre extinderea 
constiintei, vreau sa spun : a aduce o constienta mai inalta. 
 
Umanitatea a evoluat la nivel de constiinta si putem descrie constiinta ca constientizarea sinelui. 
Aceasta trasatura este exprimata in expresia mistica “Eu sunt ceee ce eu sunt” si o regasim si 
in Kabbalah, intr-unul dintre numele lui Dumnezeu, care in ebraica se spune “Ehyeh Asher 
Ehyeh”. In aceasta expresie ebraica de fapt exprimarea sau traducerea literara corecta se afla 
la timpul viitor al verbului a fi, adica “Eu voi fi ceea ce eu voi fi”. In cultura vestica ati tradus 
aceasta expresie din diferite limbaje, din Greaca, Latina, Germana sau Engleza in „Eu sunt 
ceea ce eu sunt”, dar de fapt amandoua formele implica o constiinta, de fapt o constiinta mai 
inalta.    
 
„Eu voi fi ceea ce voi fi” se afla chiar la un nivel mai inalt, pentru ca implica ca exista abilitatea 
de a directiona propria evolutie, iar acest lucru este exact ceea ce trebuie sa faca umanitatea in 
momentul de fata, sa-si directioneze evolutia propriei specii la un nivel mai inalt. Acest lucru 
este numai atunci posibil cand este o constiinta sau constientizare a acestei capacitati si 
posibilitati. Suna poate ceva redundant in sine, cand spunem asta, dar credeti-ma, va aflati la 
un stadiu de constinnta mai inalt, atunci cand, ca specie, puteti spune „Eu sunt ceea ce eu 
sunt”. Inseamna ca eu sunt constient de ceea ce eu sunt, sunt constient cine sunt, si daca 
mergem un pas mai departe, ajunge la „eu voi fi ceea ce voi fi”, Ehyeh Asher Ehyeh. Se trece 
apoi la urmatorul nivel, la unul de evolutie directionata mai inalta. De aceea expresia „Ehyeh 
Asher Ehyeh” este considerata un nume sacru al lui Dumnezeu in Kabbalah. Umanitatea a 
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ajuns de-alungul timpurilor la punctul de intelege ca specia adamica este creata dupa chipul 
divinitatii si ca impartaseste aceasta calitate si capacitate pur divina, „Eu voi fi ceea ce voi fi”. 
Umanitatea se afla acum ca stadiu de dezvoltare planetara in mijlocul unei crize planetare, 
adica de fapt cand acest pas evolutionar este foarte important si necesar. 
 
Vreau sa privesc impreuna cu voi asupra unor componente si aspecte bio-neurologice ale 
constiintei, pentru ca acestea ne vor ajuta in proiectul nostru comun de a va extinde constiinta 
voastra la nivel personal, precum si pentru a raspunde la intrebarea cum putem sa extindem 
constinnta altor oameni. Din punct de vedere biologic si neurologic, noi v-am data mai departe 
invataturile din perspectiva samanistica a existentei punctului de asamblare. Punctul de 
asamblare este, precum diferitelor invataturi samanistice, locat in spatele capului. Unii il 
localizeaza existenta la baza sau tulpina creierului, pe cand altii il localizeaza intre umeri si gat. 
In fond, punctul de asamblare este o valva in sistemul nervos uman, biologic vorbind. Eu 
numesc aceasta valva o valva perceptionala. Cand aceasta valva este deschisa, acest lucru 
inseamna ca, din perspectiva samanistica, exista o perceptie mai larga, o abilitatea mai 
profunda de a percepe aceasta realitate si alte realitati. De multe ori, in traditia samanistica, 
celelalte realitati se afla in planul astral inferior sau in lumea animala. De exemplu exista 
rapoarte despre trairile sau experientele animalului Totem si a capacitatii de a se ocupa in mod 
corespunzator de spirite cu o frecventa joasa sau a le indeparta pe acestea in cazuri de 
parazitare energetica. Astfel de experiente pot fi activate de acest punct de asamblare, care 
este chiar un punct biologic si neurologic in sistemul nervos al rasei umane. 
 
In neurobiologia moderna se vorbeste despre sistemul de activare reticular care din perspectiva 
noastra si conform studiilor noastre despre specia umana, il consideram ca fiind exact acest 
punct de asamblare. Este in plus necesar sa localizam acest sistem reticular de activare, care 
pana acum a fost situat la baza sau radacina creierului. Din punct de vedere neurobiologic, nu 
se poate descrie in termeni simplii, dar simplificand, as putea spune ca acest system opereaza 
ca o valva care de deschide si se inchide. Pot sa spun ca aceasta valva perceptionala se 
deschide pana la un anumit nivel, de care depinde perceptia si modul de operare a umanitatii in 
dimensiunea a 3-a.  
 
Am comparat aceasta valva cu acei ochelari de cai folositi mai ales la caii de curse. Scopul 
acestor ochelari ca acesti cai sa alege fara a fi distrasi de altceva in campul perceptual vizual. 
Atunci cand calul nu este distras, se spera asadar ca acesta alearga la cea mai mare capacitare 
si viteza posibile. In cazul in care calul si-ar intoarce capul catre stanga sau catre dreapta si 
ceva i-ar atrage atentia si numai pentru o secunda, aceasta secunda ar putea fi una cruciala 
pierduta si care ar impiedica castigarea cursei. Asadar ganditi-va ca si concluzie ca acest camp 
perceptual al calului este unul limitat in timpul cursei, acesta fiind deschis numai in fata, inainte, 
iar abilitatea de a privi in stanga sau in dreapta s-a pierdut. Aceasta limitare a campului 
perceptional este asadar cea mai eficienta cale pentru a ridica sansa castigarii cursei de catre 
acest cal.  
 
Vrea sa va ganditi acum la deschiderea campului perpectional in ceea ce priveste sistemul de 
activare reticular. Oamenii tocmal ai iesti din „jungla evolutionara” sau „padurea evolutionara” si 
va aflati, sa spunem, numai 10000 de ani mai departe de stadiul primitiv evolutionar. Numai de 
curand ati devenit cetateni ai unor orase sau ati parasit sistemul sau tiparul „vanator/recoltator” 
si ati dezvoltat agricultura si structuri ale oraselor. Asta inseamna ca si voi ati avut o limitare 
perceptionala pentru a putea supravietui. Aceasta limitare perceptionala implineste functia de 
supravietuire biologica, pentru ca daca va aflati undeva in padure sau jungla, acest focus este 
necesar, nu unul spiritual. In acel moment aveti nevoie ca perceptia voastra galactica sa fie 
inchisa, sau exprimarea interactiunii voastra cu subconstientul. In aceasta situatie ati avea 
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nevoie sa nu fiti in legatura cu ghizii spirituali. Toate acestea reprezinta o distragere in acest 
context si de aceea le vreti deactivate sau inchise, pentru a va pastra abilitatea de supravietuire. 
Sistemul reticular de activare a fost calibrat corespunzator de-alungul istoriei speciilor Homo 
Sapiens sau Neandertalului, astfel incat aceste specii sa pastreze cea mai inalta capacitate de 
supravietuire. 
 
Dar haideti sa mergem mai departe in anul 2020, unde va aflati intr-o situatie mult mai diferita. 
Va aflati intr-o criza planetara, si in fata unei schimbari evolutionare care include abilitatea unei 
constiente inalte. Asta inseamna din punct de vedere biologic si neurobiologic ca sistemul 
vostru de activare reticular trebuie sa se activeze, sa se deschida, dar, pentru ca a existat un 
blocaj consistent de-alungul secolelor si mileniilor, exista rezistenta impotriva acestei deschideri 
si schimbari. Exista o rezistenta la nivel biologic. Exista un motiv biologic pentru cat este de 
greu sa va deschideti acea parte din creierul vostru pentru a va extinde constiinta la un nivel 
pentadimensional. Unii dintre voi m-au intrebat de ce exista atat de multa rezistenta impotriva 
unei constiinte mai inalte, impotriva unei schimbari evolutionare, care, fiecăruia dintre voi, vi se 
pare atat de normala si fireasca. O parte din raspunsul la aceasta intrebare sunt limitarile 
biologice legate de supravietuire, care au fost active timp de secole si chiar mai mult, acestea 
mai sunt inca prezente si operationale. Asta explica in parte aceasta rezistenta a majoritatii 
populatiei. Mai mult de 90% din campul perceptional al populatiei terestre este limitat. 
 
In ultimele decare au existat insa posibilitati interesante de a-si deschide aceasta valva. De-
alungul secolelor au fost tinute ceremonii samanistice pentru a deschide campul perceptual. In 
unele din aceste ceremonii s-au folosit diferite substante si droguri halucinogene cum ar fi 
Ayahuasca si ciuperca mescalina. Aceste droguri, folosite cu atentie si in anumite moduri 
ceremoniale, pot sa deschida efectic sistemul de activate reticular. Din nefericire insa, exista si 
pericole asociate cu largirea constiintei cu ajutorul acestor droguri. Cateodata in uzul acestora 
exista posibilitatea de a sparge valva perceptuala, sau aceasta nu se mai inchide cum trebuie la 
finalul experientei, aceasta ramane mai mult deschisa decat a fost planuit. Exista metode mai 
traditionale, metode mistice de a deschide valva perceptionala care includ meditatia, vizitarea 
de locuri sacre si exercitii legate de constiinta colectiva. Noi, arcturienii, am introdus tehnologii 
spirituale diferite pentru extinderea constiintei, in mode particular suntem convinsi ca exercitiile 
cu aura voastra, cum ar fi Shimmering, Oul Cosmic si bilocarea in locuri sacre din dimensiunea 
a 5-a, va ofera posibilitatea extinderii si activarii corespunzatoare a sistemului propriu reticular. 
Nu exista niciun pericol in folosirea acestor exercitii. 
 
Introduc din nou acesti termeni si aceasta descrierere neurologica, astfel incat voi sa 
constientizati cea ce facesti si cum va afectati personal din punct de vedere neurologic. Eu cred 
ca aceasta constiinta , despre care va vorbesc, mai exact constiinta extiinsa, se poate extinde 
pana la nivelul neurocelular. Aceasta abilitate de a afecta sistemul neurologic a fost descrisa in 
unele lucrari importante din ultima vreme in epigenetica, mai exact abilitatea de a controlo 
structura genetica prin ganduri si constiinta. De exemplu se crede ca anumite gene se activeaza 
la un moment dat in viata voastra, care pot crea boli in corpul vostru fizic, cum ar fi cancerul. 
Inainte se credea da daca aveti anumite gene pentru o anumita boala, atunci corpul vostru a 
fost programat pentru aceasta boala la nivel genetic, si ca nu se poate face nimic legat de 
aceasta situatia. Iata insa ca acum, prin aceasta munca la nivelul constiintei inalte, s-a inteles si 
concluzionat ca exista o legatura intre constiinta avuta si exprimata si raspunsul la intrebarea 
daca se va avea aceasta boala sau nu. Predispozitia genetica sau codul genetic poate fi 
influentat de catre mediul vostru inconjurator si de catre gandurile voastre. In epigenetica se 
spune ca va puteti controla activarea sau deactivarea genetica cu constiinta voastra si sun 
influenta mediului in care va aflati. 
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Cand ne referim la ascensiune, vorbim de asemenea si despre deschiderea sistemului reticular 

de activare. Acesta este un pas important in procesul de ascensiune. Sistemul de activare 

reticulara ca parte integranta a creierului continue o sectiune codata care este legata de 

ascensiune, transmutare si ridicarea sinelui in dimensiunea a 5-a. Aceasta zona sau sectiune a 

creierului vostru trebuie deschisa sau activate cu un cod. Deschiderea codurilor de ascensiune 

este cea mai inalta forma de epigenetica pentru voi. Prin meditatie si prin controlul constiintei si 

a exprimarii EU SUNT, puteti sa va deschideti valva ascensiunii. 

Codurile de ascensiune au o legatura cu o mantra ebraica antica, sau o rugaciune, care era 

intonate in temple sacre (ma refer la templul sacru a Regelui Solomon ca. 950 – 588 i.d.H. si de 

asemenea a 2-lea temple sacru intre 556 – 70 i.d.H.). Existau anumite ore precise ale zilei dar 

si in an, cand se intonau si cantau fraze ca o mantra (mantra inseamna o repetare a numitor 

sunete si cuvinte sacre, de obicei de catre un yogin sau guru catre propria student pentru 

deschiderea propriei constiinte). In traditia hindu, mantra reprezenta un cod secret si special , 

un sunet care era transmis adeptilor sau studentilor, insa in acest caz vorbim despre un cod 

general care era accesibil tuturor pentru ascensiune. Aceasta intonare sau sunet in forma 

mantrei afecteaza sau deschide valva perceptionala. Aceasta mantra este “Kadosh, Kadosh, 

Kadosh, Adonai Tzevaoth”. Va incurajez sa folositi aceasta mantra pentru deschiderea 

constiintei si a valvei perceptionale la nivel epigenetic in sistemul vostru de activare reticular. 

Voi intona acum de cateva ori aceasta mantra pentru a va ajuta sa va activati 

constiinta.(Intonare “Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaoth” ) 

 

Haideti sa trecem acum mai departe la a 2-a parte a discutiei noastre, despre constiinta 

planetara. Membrii culturilor native First Nation ale indienilor din America de Nord cred ca 

Pamantul este un spirit viu, dar aceasta ideea nu este acceptata in lumea vestica. Defapt, 

aceasta pozitie este privita cu mare suspiciune si este criticata intens. Cum ar putea avea 

planeta o constiinta? In traditiile nativilor americani, acestia merg chiar nu pas mai departe si 

cauta interactiunea cu spiritul viu al mamei Pamant. 

 

Planeta are constiinta si umanitatea are constiinta si prin aceasta umanitatea poate comunica 

cu constiinta planetara. Din perspectiva arcturiana, umanitatea poate ajuta planeta in 

constientizarea propriei constiinte. Cu alte cuvinte Pamantul are nevoie de umanitate astfel 

incat planeta sa castige in constiinta. Aceasta situatie este prezentata si in idea ca umanitatea 

este bijuteria coroana a ciclului evolutionar pamantesc in ultimii 4 pana 5 miliarde de existenta. 

Iata acesta este un paradox pentru ca umanitatea in cea mai inalta forma a sa poate sa fie 

aceasta bijuterie coroana, dar in acelasi timp este si o sursa de distrugere pentru aceasta 

biosfera complexa care a avut nevoie cel putin cateva miliarde de ani pentru evolua in acest 

stadiu fantastic. Putine planete in aceasta galaxie au biodiversitatea care exista pe Pamant. 

 

Este adevarat ca exista circa 5000 de planete cu forme de viata inalte in aceasta galaxie, si 

aceasta avand in vedere ca exista aproximativ 200 pana la 400 de miliarde de stele in aceasta 

galaxie. Are putea exista poate trilioane de planete in aceasta galaxie. Si iata totusi ca noi am 

gasit aproximativ 5000 cu forme de viata avansate , iar din aceste 5000 , exista numai cateva 

care au biodiversitatea Pamantului. Exista cateva specii animale galactice care au fost 
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transportate si integrate pe Pamant din alte sisteme de biodiversitate extrasolare. Doua dintre 

aceste specii galactice sunt balenele si delfinii. Aceste specii sunt a ntice si detin o intelepciune 

galactica si multa experienta si cunoastere, iar acesta este unul din motivele pentru care multi 

dintre voi va simtiti atrasi de balene si delfini. Aceste animale sunt foarte frumoase si sensibile si 

pot sa ancoreze energii antice si cunoastere din alte sisteme planetare. Am privit cu mare 

placer un film mai vechi din seria Star Trek in care este vorba de salvarea unei balene in trecut 

si aducerea acesteia in viitor, pentru a salva planeta. Aceasta a fost o idee avansata pe care 

producatorul a dezvoltat-o in aceasta poveste. Si noi, arcturienii recunoastem si onoram 

unicitatea si sacralitatea acestor 2 specii de mamifere, balena si delfinul. 

 
Balenele si delfinii au abilitatea de a comunica direct cu spiritul Pamantului, de asemenea 
acestia asista Pamantul in dorinta de a deveni constient de sine. Iata de ce, din perspectiva 
Pamantului, balenele sunt atat de importante. Sunt fericit ca exista anumize zone special, de 
exemplu in Noua Zeelanda, unde acestea sunt protejate. Exista suprafete de ocean aflate sub 
protectie, acestea le ofera balenelor si delfinilor protectia necesara. Exista o legatura puternica 
intre spiritul Pamantului si balene si delfini, care este absolut necesara pentru continuarea si 
extinderea constiintei Pamantului. 
 
Balenele si delifnii nu pot sa aduca Pamantul la un nivel mai inalt de constiinta, la care l-ar 
putea aduce umanitatea. Umanitatea a adus un serviciu deosebit Pamantului in ultimele 
decade, mai ales prin imaginile din satelit sau prin aterizarile pe luna, aceste poze ale 
Pamantului au intrat adanc in constienta umanitatii. Credeti-ma, aceste imagini sau poze au fost 
coborate de asemenea in spiritul Pamantului. Asadar iata ca umanitatea, prin dorinta sa de a 
descoperi spatiul, a oferti informatii importate si a ajutat Pamantul in extinderea constiintei 
proprii. 
 
Intrebarea define asadar: „Ce inseamna sau cum se poate ca Pamantul este o fiinta vie, un 
spirit viu?” In termeni din studiile noastre si din studiul biorelativitatii, putem face urmatoarele 
observatii: 1) Pamantul este un sistem care se autoregleaza si cauta in continuu starea de 
echilibru numita „homeostaza” si 2) Pamantul are un sistem de feedback planetar, care inseama 
ca atunci cand o zona dintr-un sistem planetar complex a iesit din echilibru, atunci acest sistem 
de feedback planetar are abilitatea de a reechilbra planeta. Acestea sunt componente cheie 
intr-un sistem in viata. Exista si alti factori care sunt inclusi in design-ul unei planete ca fiinta vie. 
Pamantul are posibilitatea de a evolua si de inainte in nivele mai inalte de evolutie, ceea ce este 
intr-adevar remarcabil si uimitor. 
 
Evolutia umanitatii este legata de activarea si evolutia sistemului de activare reticular si a 
punctului de asamblare. Umanitatea trebuie sa evolueze cu Pamantul, nu impotriva acestuia. 
Din cauza tehnologiei moderne, prin care s-a ajuns la fracking, arderea padurilor, aruncarea de 
deseuri poluante in ocean, inclusiv cele radioactive, totul pare sa actioneze impotriva 
Pamantului, nu pentru acesta. Cum ar putea vreodata sa ajute o bomba nucleara spiritul 
Pamantului? Cum ar putea vreodata sa ajute aruncarea deseurilor radioactive de la Fukushima 
sistemul de feedback planetar oceanic? Pai nu ar putea, niciodata!!! Din interactiunea cu 
Pamantul am intelege ca toate acestea sunt foarte daunatoare spiritul Pamantului. 
 
Umanitatea poate interactiona cu constiinta Pamantului. Aceasta a fost demonstrat in repetate 
randuri de catre nativii si indigenii de pe aceasta planeta prin ceremonii sau prin alte exercitii 
structurate speciale cum ar fi unealta spirituala a rotii medicinale. Pamantul, acest caz, prin 
umanitate, poate sa isi inalte sau extinda constiinta, iar in acest caz, pot aparea mari posibilitati 
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de a repara planeta. Cativa dintre voi fac experienta constiintei inalte, si a unor vindecari 
spectaculoase, acestea sunt posibile si pentru  Pamant. Colaborarea cu umanitatea poate duce 
Pamantul la o constiinta mai inalta si la repararea/vindecarea acestuia. 
 
Acum as dori sa trecem la a 3-a parte in prezentarea noastra despre constiinta extinsa, care 
este „sistemele de credinta”. Este vital si foarte important pentru voi sa va evaluati si sa 
constientizati sistemele voastre de credinta pe drumul vostru catre o constiinta inalta si extinsa. 
Unul dintre cei mai importanti factori in extinderea constiintei are de a face cu propriile 
convingeri. De exemplu, daca voi credeti, asa cum de se credea acum 400 a de ani, ca 
Pamantul este centrul universului si stelele si soarele se invart in jurul acestuia, atunci toate 
celelalte credinte si concluzii despre natura realitatii si a universului se vor baza pe aceasta. 
Intr-adevar aceasta convingere a fost una predominanta pana in secolele 15 si 16. Asadar 
europeenii aveau o perspectiva incorecta asupra universului si locului Pamantului in cosmos. 
Aduceti-va aminte ca Galileo a incercat sa ii convinga pe oamani ca Pamatnul nu era centrul 
universului si ca defapt el se invarte in jurul soarelui, dar aceasta perspectiva era impotriva 
sistemele de credinta religioase din acea vreme. 
 
Atunci cand credem in dimensiunea a 5-a si in taramurile inalte, atunci putem sa interactionam 
cu ghizii spirituali. Vorbim despre directionarea propriei evolutii prin avansarea si existinderea 
constiintei. Ceea ce credezi va influenteaza constiinta, ii pune limite acesteia. Daca voi credeti 
ca puteti ascensiona, atunci aveti abilitatea de a face acest lucru, si veti primi informatii si 
exercitii in acest sens. Daca credeti in existenta altor dimensiuni, atunci veti dori sa explorati 
aceste dimensiuni. Daca nu credeti in astfel de lucruri, cum ar fi alte dimensiuni, atunci exact 
aceasta va va limita explorarea si dezvoltarea spirituala. 
 
Iata un punct interesant: daca voi credeti ca nu exista nimic dupa moarte si tocmai ati murit, ce 
se va intampla? Sistemul vostru de credinta va controleaza accesul la constiinta extinnsa si 
accesul catre alte taramuri. Unii oameni au credinte limitate si fixe, cum ar fi: „nu exista viata 
dupa moarte”. Ce s-ar putea intampla asadar acestor oameni dupa ce mor? Interesant este ca 
acestia intra intr-un fel de somn adanc dupa moartea fizica. In unele cauri pot ramane in 
aceasta stare timp de secole. Cand nu credeti deloc in viata de dupa moarte, atunci va 
programati spiritul sa intre in acest somn adanc, care ar fi echivalentul unei morti a mintii 
voastre. Dar spiritul vostru nu poate muri, acesta merge mai departe. Iata acest exemplu va 
arata importanta credintelor proprii si cum acestea va pot afecta drumul personal dupa ce 
parasiti planeta si ce vi se intampla dupa moartea fizica. Daca nu credeti in existenta altor 
dimensiuni si nu credeti in ciclul si sistemul reincarnational cosmic, atunci va veti impotmoli 
temporar pe drumul vostru in aceasta stare. 
 
Arcturienii au pregatit Templul Arcturian pentru semintele stelare ca o cale catre dimensiunea a 
5-a. In Templul Arcturian facem exercitii dezvoltate corespunzator necesitatilor si o munca 
intensa cu sistemul vostru de credint, deoarece trebuie sa aveti un sistem de credinte calibrat 
pentru a intra in dimensiunile mai inalte. Poate nu sunteti inca pregatiti sau capabili pentru a 
avea un sistem de credinta corespunzator, de aceea noi oferim un centru intermediar in cadrul 
Templului Arcurian unde puteti lucra la acesta. In Templul Arcturian va aflati in dimensiunea a 5-
a. Exista o intrare deschisa in acest compartiment special al diimensiunii a 5-a. Suntem capabili 
sa evaluam si sa actualizam sistemele voastre de credinta si sa adjustam dezvoltarea voastra 
spirituala, astfel in cat puteti participa in modul cel mai complet in procesul pentadimensional. 
Rezumand, noi oferim acest training ca un serviciu deosebit umanitatii. Cel care supravegheaza 
aceasta intrare in dimensiunea a 5-a este Arhanghelul Metatron. 
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Constiinta extinsa este direct legata de legatura voastra cu subconstientul vostru. Pentru 
oamenii care au o legatura si o interactiune corespunzatoare cu subconstientul lor, fie prin vis, 
vis lucid, arta, lirica sau orice alta activitate creativa, exista o posibilitate mai mare a extinderii 
constiintei. Poate cea mai mare contributie la lui Freud in studiul psihologiei umane este 
explicatia existentei inconstientului si a diferitelor straturi sau nivele ale acestuia. Carl Jung a 
fost cel care a introdus conceptul Inconstientului colectiv, care este o parte din partea 
inconstienta adanca care este impartasita de intreaga umanitate. Arcturienii au dezvoltat 
conceptul inconstientului colectiv si au integrat aceste studii in descrierea noosferei. Noosfera 
este campul colectiv mental uman  al intregii planete, care include inconstientul colectiv al 
Pamantului. Noi estimam si evaluam ca noosfera contribuie in si influenteaza evolutia 
umanitatii. Asta inseamna ca, pentru a se manifesta ceva anume si pentru ca evolutia sa aiba 
loc si la nivel fizic, mai intai trebuie sa aiba loc in noosfera si in inconstientul colectiv. 
 
Subconstientul este acea parte a constiintei care este imediat sub constient, dar care insa in 
anumite conditii poate fi amintita si accesata. Subconstientul este capabil sa comunice direct cu 
inconstientul si inconstientul colectiv. Aceia dintre voi care aveti o legatura fructoasa cu propriul 
inconstient va aflati intr-o pozitie mai favorabila pentru munca multidimensionala si o constiinta 
extinsa pana la cea pentadimensionala. Stiu ca multi dintre voi intrati in stari de constiinta inalte 
in timpul somnului si a viselor. Repet, intrebarea este: „De ce exista o asa mare rezistenta 
impotriva constiintei extinse? De ce le este atat de dificil acest lucru oamenilor bogati sau in 
general sa se lucreze cu oameni din stadiul colectiv inconstient?”.Daca priviti oamenii care 
rezista vehement la constiinta extinsa si la o evolutie mai inalta, deseori veti vedea ca acestia 
nu o legatura prea buna cu propriul subconstient.  
 
Una din caile de a lucra cu astfel de oameni care rezista constiintei extinse este de a le arata, 
de a ii invata si de a explora impreuna cu ei propriul lor subconstient. Acest lucru poate fi facut 
prin interpretarea viselor, prin poezie, arta, muzica si ceremonii samanistice. Noi credem ca 
umanitatea este in natura sa multidimensionala. Multidimensional inseamna aici ca existati 
simultan in cel putin 2 sau mai multe stari de constiinta sau stari de existenza sau stari 
dimensionale. Unul din aceste stari de constiinta este lumea visurilor. De exemplu, abilitatea 
voastra de a avea o relatie pozitiva cu lumea visurilor, de a interactiona cu aceasta, chiar sa o 
directionati constient, se numeste „visul lucid”. Capacitatea de a face experienta visarii lucide 
este un efect pozitiv a abilitatii voastra de a extinde constiinta. 
 
Daca va aflati intr-o pozitie sau misiune de a lucra oameni pentru a ii ajuta sa depaseasca 
rezistenta personala la constiinta extinsa, atunci incepeti lectiile sau serviciul vostru aratandu-le 
cum sa relationeze cu inconstientul. Cand vorbim deste constiinta planetara, atunci trebuie sa 
privim si asupra inconstientului colectiv. Pamantul primeste si ancoreaza energii de la 
subconstientul colectiv in straturile sale energetice la noosferei. Exista un inconstient colectiv al 
Pamantului si exista de asemenea si un inconstient colectiv galactic. Voi, ca seminte stelare, va 
activati de asemenea propria constiinta in cadrul constiintei galactice. Acesta este un pas major 
in evolutia umanitatii si constiintei umanitatii si, de asemenea, motivul pentru care multi dintre 
voi primesc informatii si imagini din vietile voastre de pe alte planete, sau despre ce s-a 
intamplat in alte parti ale galaxiei, de exemplu despre conflictele celor in Lira cu sisteme 
planetare invecinate. 
 
Conexiunea cu constiinta galactica este un pas major. Unii dintre voi v-ati putea simti coplesiti in 
urma acestei legaturi. Nu a existat o discutie concludenta sau un fel de antrenament in ceea ce 
priveste aceasta conexiune si interactiune cu constiinta galactice. Stiu ca ati trecut printr-un 
training despre cum sa intrati in contact cu constientul si prin munca voastra cu samani, de 
exemplu, sau prin munca voastra cu subconstientul colectiv pe baza structurilor psihologice si 



 

8 
 

simbolice ale lui Carl Jung. Dar in general nu a existat o discutie corespunzatorare sau nu au 
fost prezentate informatii relevante despre constiinta galactica. Noi, arcturienii, vrem sa 
continuam sa cautam si sa folosim cai pentru a introduce si de va conecta cu inconstientul 
galactic si va vom oferi mai departe training corespunzator. 
 
Va invit acum sa incheiem intalnirea noastra de azi cu o meditatie scurta. Respirati de 3 ori 
adanc si intrati acum intr-o stare de relaxare spirituala, una de relaxare adanca. Ramaneti insa 
prezenti si activati intr-o star de abilitate parapsihica activa. Aduceti in sinele vostru acum 
imaginea Portii Stelare Arcturiene, un templu minunat la intrarea in dimensiunea a 5-a care este 
aliniata cu Pamantul, si de fapt, si cu cristalul eteric arcturian din Serra da Bocaina, in Brazilia, 
intre Rio de Janeiro si Sao Paulo. 
 
Daca aveti abilitatea, proiectati-va mental in acest cristal eteric arcturian iar din acesta mai 
departe la intrarea din Templul Arcturian. Ne adunam cu totii in fata acestei intrari, iau eu, 
Juliano, am deschis foarte putin aceasta poarta si permit prin aceasta ca energia 
pentadimensionala sa umple spatiul in care de aflam, astfel incat voi sa o puteti respira si 
absorbi in corpul vostru spiritual. Intram acum in meditatie pentru ca voi sa absorbiti aceasta 
lumina. Ascultati corul heruvimilor intonand suav „Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaoth”. 
 
Pentru cei dintre voi care puteti sa vedeti, Arhanghelul Metatron vine pin aceasta poarta catre 
noi in toata splendoarea sa angelica, si ne saluta pe toti, pe fiecare in parte. Imbratisati acum 
lumina si iubirea arhanghelului Metatron, si sunti inaltati si hraniti de lumina pentadimensionala 
care patrunde in grupul nostru prin intrarea portii stelare arcturiene. Fiti constienti ca aceasta 
energie si aceasta lumina va ajuta sa va pastrati sistemul vostru reticular de activare activa 
precum si punctul vostru de asamblare deschis. (Intonari „Oh, oh, ooooooh”) 
 
Chiar daca numai pentru un scurt timp, ati putut absorbi o energie intensa. Eu, Juliano, inchid 
acum poarta stelara arcturiana, si impreuna calatorim impreuna inapoi catre cristalul arcturian 
de la Serra da Bocaina si apoi mai departe catre corpul vostru fizic. Pentru toti cei care au 
posibilitatea calatoriti prin acest cristal si intoarceti-va in camera unde sunteti cativa metrii 
deasupra corpului fizic, creati o aliniere perfecta si coborati acum cu corpul spiritual plin cu 
aceasta energie inalta in structurile corpului vostru fizic pamantesc. Va intoarceti acum complet 
impreuna cu acesta lumina inalta, iar cunoasterea care am adus-o azi in aceasta lectura va fi 
integrata adanc si puternic in corpurile voastre mentale, emotionale si spirituale pentru o 
constiinta mai inalta si pentru abilitati extinse de activa o constienta extinsa in semenii vostrii.  
 

Eu sunt Juliano. O zi buna.  

 


