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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii!  
 

Vom discuta din nou despre ideea de antropologie galactică. Mulți din voi studiați antropologia 

galactică și noi, arcturienii, ne dedicăm o mare parte din munca noastră de cercetare și din 

călătoriile prin galaxie, înțelegerii antropologiei galactice și lucrului cu ea. Antropologia este 

studiul culturilor primitive și avansate. Există multe studii dedicate culturilor diverse de pe Pământ, 

printre care se află și culturile primitive din Brazilia, sau populația aborigenă din Australia. Există 

studii antropologice despre Africa de Vest, și există și studii ale culturilor străvechi, de exemplu 

despre cultura mayașă și cea aztecă. 

 

Deschidem acum și tema antropologiei galactice, care constă din studierea diferitelor culturi din 

galaxie. Estimăm că există aproximativ cinci mii de civilizații și culturi pe diverse planete din 

Galaxia Calea Lactee. Pe de o parte acesta este un număr mare, dar pe de altă parte când ne 

uităm la numărul de stele din Galaxia Calea Lactee, și sunt miliare de stele, statistic vorbind este 

un număr extrem de mic. 

 

Antropologii definesc studierea culturii în diferite secțiuni. De exemplu, există studierea 

antropologiei medicale și a modului în care abordează boala oamenii dintr-o anumită cultură. 

Există și studierea antropologiei economice și a modului în care abordează acea cultură munca, 

economia și producerea banilor. Există antropologia politică, antropologia socială, și desigur 

antropologia familiei, care studiază relațiile de familie. De exemplu unele societăți cum ar fi 

triburile Hopi și Navajo sunt matriarhale, ceea ce înseamnă că moștenirea și puterea se transmite 
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prin linia genealogică maternă. În Apus, cultura predominantă este patriarhală, ceea ce înseamnă 

că transferul și moștenirea puterii se face prin bărbați. 

      

Voi trece în revistă aceste zone și voi aduce în discuție și tema antropologiei științifice, care în 

definiția mea este studierea progresului realizat de cultura de pe o planetă în ceea ce privește 

tehnologia, de exemplu zborul prin turbo-reacție, dezvoltarea sateliților și a armamentului. Putem 

vorbi despre uneltele pe care le face o cultură și despre cât este ea de avansată, apoi voi 

introduce o temă nouă a antropologiei galactice – și este vorba aici de antropologia planetară. 

Antropologia planetară reprezintă studierea relației spirituale pe care o au locuitorii unei planete 

cu planeta. Mulți din voi ați văzut filmul Avatar, și vă amintiți că ființele de pe acea planetă aveau 

o relație specială cu spiritul planetei.  

 

Dacă ne uităm la Pământ și la oamenii care locuiesc aici, vedem că marea majoritate a oamenilor 

au probleme să admită faptul că Pământul este un spirit viu. Și au probleme și mai mari ca să 

definească relația lor spirituală cu Pământul. De aceea numim acest domeniu de studiu 

“antropologie planetară”, pentru că pe măsură ce călătorim prin diferite culturi planetare, întâlnim 

o varietate de culturi planetare, o varietate de experiențe și de modalități prin care locuitorii unei 

planete se relaționează la spiritul acelei planete. Desigur nu va fi o surpriză pentru voi, dacă spun 

cum culturile mai avansate au o relația spirituală apropiată cu planeta lor. 

 

În limbajul vostru este greu să discuți conceptul de “avansat”, pentru că voi îl comparați imediat 

cu conceptul de “primitiv”. Dar multe culturi așa-zis “primitive” de pe Pământ au o relație avansată 

cu Spiritul Pământului. Când folosiți cuvântul “avansat” referitor la o cultură, voi vă gândiți la o 

tehnologie avansată, la internet, smarphone, televiziune și calculatoare. Dar în filmul Avatar s-a 

demonstrat că nu ai nevoie de o tehnologie avansată ca să te relaționezi spiritual cu o planetă. 

Chiar dacă ai o tehnologie avansată din punct de vedere materialist, asta nu înseamnă că și 

cultura ta este avansată din punct de vedere spiritual. De exemplu acum pe Pământ există 

progrese tehnologice foarte mari, dar Pământul este total dezechilibrat și biosfera este în pericol. 

 

Cum ai putea descrie cultura de pe Pământ ca fiind avansată, când sumedenia sa de tehnologii 

separate distrug planeta? Din perspectiva ma, nu poți spune că o cultură este avansată numai 

pentru că a obținut realizări tehnologice. Vă puteți uita la câteva exemple de culturi amerindiene 

cum ar fi culturile Navajo, Hopi sau Lakota. Ați putea spune – “Ei bine, acestea sunt culturi 

primitive pentru că există multă sărăcie”, ceea ce este adevărat. Aș putea include aici și culturile 

aborigene; ați putea spune că și acestea sunt primitive. Dar după modelul pe care vi l-am 

prezentat eu, nu am putea spune că sunt culturi primitive, pentru că din punct de vedere 

antropologic, aceste culturi au o relație avansată cu Spiritul Pământului. Dar din păcate băștinașii 

nu au putere sau control asupra culturii dominante de pe planetă. Popoarele băștinașe nu au 

puterea de a controla modul în care culturile globale se relaționează la Spiritul Pământului, dar 

conform modelului meu de interpretare, nu se poate spune că aceste culturi sunt primitive. Eu aș 

spune că sunt culturi avansate, pentru că înțeleg necesitatea de a avea o relație apropiată cu 

planeta, în acest caz cu Gaia, Mama Pământ. 
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În cadrul antropologiei galactice, noi călătorim și vizităm alte culturi din galaxie, și așa am venit și 

pe Pământ. Face parte din misiune anoastră să explorăm și să ajutăm la dezvoltarea unei culturi 

planetare înalte, să ajutăm la evoluția planetară, care include evoluția spirituală. Această planetă 

nu are nevoie de ajutor în domeniul tehnologic. Este foarte avansată în ceea ce privește 

tehnologia. Bineînțeles că există domenii în care planeta voastră are nevoie de ajutor tehnologic, 

de exemplu pentru eradicarea radiației nucleare cu efectele sale nocive, și noi arcturienii avem o 

tehnologie specială care neutralizează radiațiile nucleare, putem face asta atât prin mijloace 

tehnologice, cât și prin mijloace biologice. Dar nu vom aduce acum pe Pământ această 

tehnologie, pentru că tehnologia biologică de eradicare a radiațiilor nucleare poate fi folosită în 

mod greșit ca armă biologică împotriva altor țări. Din punctul de vedere al antropologiei galactice, 

deficitul major al planetei voastre nu este unul tehnologic. Planeta voastră are un deficit de 

înțelepciune spirituală, îi lipsește abilitatea de a se uni și de a înțelege unificarea energiilor diverse 

care formează o planetă. 

 

Vom trece acum prin mai multe domenii antropologice diferite între ele, și vă voi descrie cum 

arată ele din punct de vedere arcturian. Primul domeniu pe care îl voi discuta este antropologia 

religioasă. Religia face parte din orice cultură și se referă la modul în care acea cultură 

organizează și practică ceremonii prin care se relaționează la Creator. Să aruncăm o privire mai 

întâi asupra culturii arcturiene, din punct de vedere arcturian. Noi credem în Creator. Noi folosim 

chiar unul din numele Creatorului care apare în Vechiul Testament, anume cuvântul “Adonai”, 

care poate fi definit ca “Dumnezeul Meu”, termen folosit și la nivel galactic. Unele concepte înalte 

din religiile mistice au origine galactică. Aceasta însemnă că o parte din misticii evrei cunoscuți 

sub numele de Cabaliști au comunicat cu ființele extraterestre de evoluție înaltă, și au primit 

cunoaștere și informații de la ei. 

 

Experimentarea directă a Creatorului poate fi numită “spiritualitate”, în opoziție cu termenul 

“religie”. “Experiențele religioase” se referă la multe tipuri de ceremonii și activități religioase. Pe 

planeta noastră, noi avem numai ceremonii spirituale și muncă spirituală. Nu avem religii separate 

și confesiuni religioase, cum aveți voi pe Pământ. De asemenea, folosim o singură limbă. Nu 

avem între 150 și 250 de limbi, cum aveți voi pe Pământ.  

 

Noi folosim mai multe sunete tonale și o energie tonală de vindecare, în cultura medicală de pe 

Arcturus. Ne întâlnim pentru experiențe spirituale în ceea ce voi ați putea numi temple. M-ați auzit 

vorbind despre Templul Arcturian; avem și energia unor temple portabile, incluse în navele 

noastre spațiale. Structura templului nostru este foarte diferită de a templelor voastre, pentru că 

noi ne putem conecta la energia universală arcturiană de grup. Cei care doresc să se conecteze 

la lumina înaltă etc, se pot conecta la această energie și pot simți puterea câmpului de energie 

de grup. 

 

În grupurile noastre spirituale, noi nu dominăm pe nimeni și nu manipulăm. Noi suntem în 

dimensiunea a cincea, și ca să ajungi în dimensiunea a cincea este necesară o anumită vibrație. 

Trebuie să te afli la un anumit nivel de iluminare armonică, ceea ce înseamnă că te afli deasupra 

sentimentelor de ură, gelozie și judecată. Poți accesa energia emoțională înaltă, bazată pe 
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compasiune, iubire, iertare și acceptare. Când te afli în astfel de stări emoționale este ușor să 

participi la munca spirituală avansată cu energia de grup. 

 

Templele noastre sunt de obicei circulare, dar uneori pot avea forma unui octagon cu opt laturi. 

În centrul templelor noastre avem o zonă care arată ca un cerc mic sau un lac care are cristale 

în el, și folosim aceste cristale ca să amplificăm puterea spirituală a gândului. 

 

Voi discuta acum și despre conceptul de Spiritualitate Galactică, pentru că aceasta constituie o 

latură a Triunghiului Sacru, și de asemenea constituie un aspect important al muncii noastre 

spirituale și al explicării ei – explică modul în care facem noi rugăciuni și meditații. Spiritualitatea 

Galactică se bazează pe câteva credințe. Credința principală este că există un câmp de energie 

cosmică dominantă, care are o acțiune universală și te conectează la ființele de evoluție înaltă. 

Noi numim această stare “conștiință cosmică”. O parte din spiritualitatea galactică se bazează pe 

conceptul că dimensiunile au diferite nivele. Noi ne aflăm în Dimensiunea a Cincea, dar 

Spiritualitatea galactică ne arată că în dimensiunea a cincea există ființe de frecvență 

dimensională mai înaltă ca a noastră. De exemplu pleiadienii există și ei în 5D, și este 

reprezentată și lumea angelică, de exemplu Arhanghelul Mihail, Arhanghelul Gabriel și 

Arhanghelul Uriel. În cadrul Spiritualității Galactice, noi ne străduim să vă ajutăm să absolviți și 

să treceți din dimensiunea a treia în 5D. Noi arcturienii am fost odată în 3D, și la fel au fost și 

pleiadienii. Dar noi am absolvit și ne-am mutat cu tot cu planeta noastră, în dimensiunea a cincea. 

 

Celălalt aspect al Spiritualității Galactice are de a face cu energia multidimensională. În 

Spiritualitatea Galactică, noi spunem că reușim să experimentăm nivelele înalte ale dimensiunilor, 

așa încât în dimensiunea a cincea, noi accesăm dimensiunile a șasea, a șaptea, a opta și a noua. 

În dimensiunea a treia, voi accesați dimensiunile a patra și a cincea. 

 

Și mai există încă un aspect important al Spiritualității Galactice. Este necesar să înțelegeți modul 

în care abordăm noi spiritualitatea: Fiecare planetă din galaxie are o perspectivă unică referitoare 

la Creator, și prin urmare este un mare avantaj să vizitezi diferite culturi din galaxie, și să vezi 

cum îl experimentează ei pe Creator. E la fel ca pe Pământ, când vorbești despre antropologia 

religioasă sau spirituală, și vezi modul în care se raportează diverse culturi la Creator și la Spirit. 

Vizitarea altor culturi galactice este o experiență minunată, care îți lărgește sfera de cunoaștere 

și înțelegere, și acesta este și unul din motivele pentru care noi și alte ființe de evoluție înaltă 

vizităm alte planete locuite din galaxie. 

 

La fel stau lucrurile și dacă ne uităm la antropologia de pe Pământ. Care este beneficiul studierii 

altor culturi? Există un mare beneficiu, pentru că te vei înțelege mai bine pe tine însuți, dar vei 

înțelege și că există multe căi diferite de a experimenta câmpul de energie a Creatorului. Noi 

credem că acest câmp de energie a Creatorului interacționează cu dimensiunea a treia și cu toate 

dimensiunile, inclusiv cu dimensiunea a cincea. Fiecare dimensiune, pe măsură ce urci în sus pe 

scara dimensiunilor, are o abilitate diferită și sporită de a experimenta câmpul de energie a 

Creatorului. Observați că vorbim despre câmpul de energie a Creatorului, nu despre Creator. Noi 

credem că este posibil ca în dimensiunile joase să ai o experiență directă a câmpului de energie 

a Creatorului. 
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Vom trece acum la discutarea antropologiei economice, studiul modului în care oamenii fac 

schimb de mărfuri prin folosirea banilor. Dacă ne uităm la planeta Arcturus și o comparăm cu 

Pământul, observăm că există diferențe majore. În primul rând, noi nu avem bani pe Arcturus. 

Banii sunt ceva unic, care se experimentează acum pe Pământ.  

 

Ca să înțelegem economia care domină acum Pământul, este necesar să studiem sistemul numit 

capitalism. Capitalismul se bazează pe dorința de a consuma, de a avea și a colecționa diferite 

produse. În cultura noastră, noi nu folosim bani și nu suntem proprietari de obiecte materiale așa 

cum se face pe Pământ, și prin urmare noi nu avem un sistem capitalist. 

 

M-ați întrebat în repetate rânduri: “De ce este atât de greu să schimbi societatea de pe Pământ? 

Cum puteam face ca această societate să fie mai spirituală?” Un răspuns ar fi că mai întâi trebuie 

să înțelegi cum capitalismul se bazează pe ideea că dacă ai o colecție de bunuri, vrei să le 

păstrezi, să le protejezi, și nu vrei să renunți la ele. Asta înseamnă că nu vrei să renunți la puterea 

ta. Noi ne aflăm în dimensiunea a cincea, și oamenii din dimensiunea a cincea au conștientizat 

faptul că a avea o colecție de bunuri nu aduce un beneficiu real pentru dezvoltarea ta spirituală. 

Bunurile materiale îți pot aduce confort, dar în dimensiunea a cincea putem manifesta ce dorim, 

și oamenii dăruiesc mereu și împart cu ceilalți. Ca ființe pentadimensionale de pe Arcturus, noi 

ne-am ridicat deasupra Sinelui Inferior, a Sinelui Animalic. Din punctul vostru de vedere ați putea 

gândi că, din cauză că trăim fără bani și împărțim cu ceilalți, noi suntem socialiști. Nu ne place să 

folosim astfel de termeni, pentru că au sens numai pe Pământ, unde există un sistem bazat pe 

proprietate și bani. Dacă ar fi să facem o comparație, ar fi energiile denumite Kibbutz în Israel, 

unde oamenii locuiesc împreună într-un grup. Există și deosebiri, pentru că noi înțelegem și 

onorăm individualitatea noastră. Acesta este un aspect pe care îl voi explora în altă lectură. 

 

Următorul domeniu antropologic relevant pentru discuția noastră este antropologia medicală, care 

studiază modul în care se relaționează o cultură la boală și la moarte. De exemplu în cultura 

chineză, boala este privită ca forță a vieții blocată. Dacă aceasta este cauza bolii, tratamentul 

este să o deblochezi. Ce metodă poți folosi? În cultura chineză au dezvoltat acupunctura și 

acupresiunea, care caută să deblocheze energia, și prin deblocarea energiei te însănătoșești. 

Cultura din Apus spune că boala este cauzată de ceva defect în corp, de invazia unor agenți 

patogeni sau microbi. În acest caz trebuie tratat simptomul invaziei. Ca să te însănătoșești trebuie 

să consumi medicamente și este posibil să trebuiască extirpat un organ sau acea parte a corpului 

care s-a îmbolnăvit. 

 

Cultura noastră nu are boli cum aveți voi, dar avem și noi probleme de sănătate. Nu vreau să 

credeți că nu există probleme de sănătate în cultura arcturiană, dar nu există microbi sau boli 

cum aveți voi. Metoda noastră de tratament medical se bazează pe medicina vibrațională, și 

acesta este un concept care a început să fie utilizat și pe Pământ. Vă dați seama, pe măsură ce 

vorbesc, că pe Pământ există concepte culturale avansate. Dar acestea nu au fost încă adoptate 

pe scară largă în societate. 

 

În medicina vibrațională, conceptul de boală se bazează pe ideea că câmpul de energie (și uneori 

ne referim la el cu termenul de aură), prezintă semne de dezaliniere sau densități, entități atașate 
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sau alte lucruri. În cultura medicală arcturiană, noi ne uităm mai întâi la câmpul de energie, pentru 

că ceea ce se manifestă în corpul fizic apare mai întâi în câmpul de energie. În cultura noastră 

medicală noi spunem că dacă tratezi mai întâi câmpul de energie, atunci corpul manifestat se va 

vindeca. Toate bolile au un component vibrațional, și acest component vibrațional se poate defini 

ca o întunecime în aură, ca un atașament la aură, ca o decolorare a aurei. De aceea noi lucrăm 

cu vindecarea vibrațională pentru însănătoșire, și folosim diferite tehnici. 

 

Una din tehnicile pe care le folosim este să aducem oameni în camerele noastre de vindecare. 

Folosim tehnica de rotire ca să ridicăm viteza de vibrație a persoanei, astfel încât densitățile joase 

și vibrația joasă a bolii să nu poată rămâne atașate la câmpul de energie. Mai există și alte 

exemple de medicină vibrațională și în ultimă instanță, din perspectiva noastră culturală 

referitoare la medicină, corpul uman nici nu este solid. De exemplu vedeți o masă și arată ca un 

corp solid, dar la un nivel mai înalt, masa este un câmp de energie care vibrează, și la fel stau 

lucrurile și cu corpul uman. Noi putem face intervenții vibratorii pe corpul uman tridimensional. 

Unii din studenții noștri care călătoresc pe Pământ și în alte zone tridimensionale din galaxie, sunt 

găzduiți în corpuri tridimensionale. Prin urmare trebuie să îi putem vindeca, dacă se îmbolnăvesc. 

Helio-Ah și cu mine de exemplu, practicăm așa-numita “chirurgie vibrațională paranormală”, în 

care amplasăm diferite instrumente vibraționale, pe care voi le-ați putea numi instrumente 

medicale, în aura și în corpul fizic al unei persoane, cu scopul de a vindeca și de a îndepărta 

anumite celule care sunt prea dense și de vibrație joasă. De asemenea folosim vibrația sunetului 

ca metodă de vindecare. 

 

Dar dacă pe Arcturus nu există “boli”, de ce mai este nevoie de vindecare? Răspunsul este că 

noi suntem conectați la conștiința totală din ciclul reîncarnărilor. Ne aflăm acum în dimensiunea 

a cincea, dar avem și o istorie a reîncarnărilor în dimensiunea a treia. Așa cum am mai arătat, în 

trecut am fost și noi ființe tridimensionale, și planeta noastră a fost în 3D, la fel ca planeta voastră. 

Noi putem să aducem părți traumatizate și nevindecate din noi, din alte vieți, aici pe Arcturus. Ne 

aflăm aici în viața curentă, dar căutăm să vindecăm părți din noi din încarnările noastre trecute, 

și de aceea este nevoie de vindecarea vibratorie a energiilor lăsate nerezolvate din alte vieți. 

 

Mai vreau să spun că noi nu suntem vânători și nici nomazi care adună ciuperci și fructe de 

pădure. Noi ne hrănim cu o substanță de vibrație înaltă, foarte hrănitoare. Știu că în cultura 

voastră, petreceți foarte mult timp cu adunarea mâncării, cultivarea și prepararea hranei, îngrijirea 

animalelor etc. Dar noi am dezvoltat ceea ce s-ar putea numi “hrana perfectă”, sub formă de 

“lumină lichidă”. Se vorbește despre această hrană și în Vechiul Testament, în povestea Exodului, 

în care israeliții au consumat “mana”, hrana venită din stele. Aceasta a venit din surse înalte, 

extraterestre. Hrana numită mana era atât de perfecționată încât satisfăcea toate nevoile de 

vitamine și minerale ale corpului, și nu era nevoie să mergi la toaletă după ce mâncai, pentru că 

hrana era absorbită în totalitate. Această descriere a manei vă ajută să vă faceți o idee despre 

hrana noastră. Atunci când consumi o hrană atât de perfecționată, nu mai există boli cauzate de 

mâncare. Un mare procentaj din bolile întâlnite pe Pământ sunt legate de probleme digestive 

legate de hrană, de ingerarea de toxine și chimicale. Dacă ați consuma cu toții hrană 

perfecționată, nu ar mai exista probleme de acest fel. 
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Voi vorbi acum despre așa-numita antropologie a familiei, care studiază relațiile și tiparele de 

căsătorie, sau dintre frați și surori, dintre părinți etc. Fiecare cultură din galaxie are tipare familiale, 

cum aveți și voi diferite tipare familiale, în diverse culturi. Noi suntem egali -  nu se poate spune 

că reprezentanții unui sex anume sunt mai puternici. Există bărbați și femei, dar ei sunt altfel 

decât la voi. Este o evoluție androgină în cadrul căreia noi am dezvoltat trăsături masculine și 

feminine avansate, în structura noastră pentadimensională. Noi nu suntem hermafrodiți – adică 

nu avem organe sexuale din ambele sexe. În studierea și investigarea culturilor galactice, am 

întâlnit una sau două planete cu dezvoltare hermafrodită. Asta înseamnă că pe planetele 

respective, de exemplu poți vedea un bărbat, dar bărbatul poate avea sâni și poate să rămână 

gravid, având în același timp și organe sexuale masculine. La fel – o femeie poate avea sâni, dar 

va avea și organe de reproducere masculine pe lângă cele feminine. E derutant, dar în culturile 

hermafrodite pe care le-am vizitat s-a păstrat diviziunea dintre bărbați și femei, așa încât există 

bărbați hermafrodiți și femei hermafrodite. Unul din cele două sexe rămâne mai puternic. 

 

Spre deosebire de aceștia, în cultura arcturiană noi suntem androgini. Noi nu avem organe 

sexuale ale sexului opus. Unul din motive este faptul că la noi femeile nu rămân însărcinate așa 

cum este pe Pământ. Noi folosim fertilizarea in vitro și creăm bebelușii în laboratoare biologice. 

Știu că astfel de lucruri sunt controversate în societatea voastră, dar trebuie să vă amintiți că noi 

suntem ființe pentadimensionale și nu vom folosi în mod greșit descoperirile și progresul științific. 

Noi avem “căsătorii”; avem așa numitele “uniuni de suflet”, și mai avem și “uniuni ale familiei de 

suflet”, duse mai departe conform tradiției. Noi nu vorbim despre “lina paternă” și “linia maternă”. 

Și nu ne interesează nici colectarea de bunuri, sau transmiterea bunurilor mai departe la urmași. 

 

Viața noastră este mult mai lungă decât a voastră, ceea ce înseamnă că un arcturian mediu nu 

va avea copii înainte de a ajunge la vârsta de 65 de ani. La 65 de ani te pregătești să ieși la 

pensie, pe Pământ. Noi putem trăi până la șase, șapte, char opt sute de ani tereștri, și din această 

perspectivă, 65 de ani este o vârstă tânără. Putem vedea multe lucruri referitoare la copilulnostru, 

de exemplu viețile lui trecute, și putem vorbi cu ghizii spirituali ai copilului, etc. 

 

Voi vorbi acum despre știință și antropologie, pentru că noi studiem modul în care se relaționează 

o cultură la știință și la dezvoltarea tehnologică. Noi studiem și organizăm progresul științific, cum 

ar fi de exemplu domeniul propulsiei aerodinamice, și folosirea bombelor teleghidate. Tehnologia 

computerelor este de asemenea importantă, și știu că s-au purtat multe discuții despre inteligența 

artificială. Noi măsurăm progresul tehnologic prin măsura în care se integrează înțelepciunea 

spirituală în folosirea tehnologiei, așa încât avem diferite nivele de propulsie aerodinamică, și un 

sistem dezvoltat de folosire a inteligenței artificiale. Noi nu ne temem că inteligența artificială și 

roboții vor prelua conducerea societății. În trecut au existat astfel de temeri și interpretări greșite, 

dar în prezent folosim computere foarte avansate. De exemplu, dacă setez un computer să vă 

scaneze aura, voi putea vedea starea voastră actuală de sănătate, dar voi vedea și urmările unei 

boli. Voi vedea viețile voastre trecute și voi putea chiar estima când veți muri pe Pământ. 

Computerele noastre pot de asemenea să traducă gândurile din orice limbă, într-o limbă pe care 

o înțelegem. 
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Cunoșterea științifică are legătură cu un nou concept pe care l-am dezvoltat. Este vorba de 

antropologia planetară. Antropologia planetară constă din studierea modului în care se 

relaționează o cultură planetară la o planetă, și am vorbit despre asta la începutul acestei lecturi 

și în multe alte lecturi. Am arătat că locuitorii de pe planetele avansate au o relație spirituală 

puternică cu planeta lor, și folosesc această relație ca să controleze cutremurele, erupțiile 

vulcanice, furtunile, erupțiile solare, cometele și asteroizii care vin pe planetă. În cazuri extreme, 

o planetă foarte avansată poate chiar să își schimbe poziția în sistemul solar și să se mute într-

un loc mai îndepărtat de soare – de exemplul în cazul unor transformări dramatice în soare. 

Stelele trec și ele prin diferite sisteme de evoluție. Știu că nu ați studiat astfel de informații, dar 

oamenii de pe Pământ aflați la nivelul vostru pot înțelege asta. 

 

Voi vorbi acum despre știința noastră și despre perspectiva noastră științifică asupra naturii 

acestei galaxii și a acestui univers, pentru că știm că există universuri multiple, iar oamenii voștri 

de știință numesc această teorie teoria “multiversului“, ceea ce înseamnă că nu există un singur 

univers. “Uni” înseamnă unul; deci există unul, iar multivers înseamnă că există multe universuri. 

Noi putem studia și vedea alte galaxii. Putem călători în alte galaxii și în alte dimensiuni. Aceste 

dimensiuni fac parte din acest univers unic în care locuim alături de voi. De exemplu există cazuri 

în care pe Pământ vin ființe extraterestre care răpesc oameni, îi iau pe navele lor spațiale, apoi îi 

duc în alte dimensiuni, fac experimente și studii, apoi îi aduc înapoi pe Pământ. Asta înseamnă 

că poți merge într-o dimensiune cum ar fi dimensiunea a cincea, și apoi să revii în dimensiunea 

a treia. Înseamnă că ai putea fi dus în dimensiunea a cincea, și apoi ai putea fi adus înapoi. Așa 

am înțeles noi, și așa au înțeles lucrurile multe alte culturi, când am studiat acest subiect. 

 

Noi am studiat multiversul multă vreme, și am observat ceva foarte ciudat și neobișnuit! Nu există 

nici un mod prin care să poți vizita un alt univers, apoi să vii înapoi! Acest lucru a fost demonstrat, 

pentru că există anumite locuri din univers pe care eu le-am numit “rupturi”. Există aceste rupturi 

spațiu-timp, și v-am mai vorbit despre rupturile spațiu-timp și distorsiunile de acest fel de pe 

Pământ, și despre cum au apărut acestea în urma unor experimente științifice, de exemplu cu 

bombele nucleare. Dar mai există un alt fel de ruptură, pe care o voi numi “ruptura de univers”. 

Există locuri în care universul are o deschidere, și dacă cineva iese prin deschiderea aceea, nu 

se mai întoarce. Așa ceva se vede, de exemplu, în Triunghiul Bermudelor, unde dispar oameni și 

nu se mai întorc. După o vreme sunt găsite avioane dispărute sau vase dispărute, dar oamenii 

rămân dispăruți. Eu au intrat în multivers printr-o ruptură în țesătura universului. Noi lucrăm ca să 

studiem și să înțelegem ce se întâmplă atunci când treci printr-o astfel de “ruptură de multivers”. 

În același timp vă rugăm să înțelegeți că poți intra în alte dimensiuni și te poți întoarce, pentru că 

te afli în același univers. Există moduri de a te apăra de rupturile multivers, de exemplu te poți 

înconjura cu lumină albă, sau poți folosi Oul Cosmic și vibrația câmpului de energie a Oului 

Cosmic. 

 

Mai putem vorbi și despre antropologia galactică și Ascensiune. Am discutat despre antropologia 

medicală și antropologia economică, dar ar fi intersant de vorbit și despre antropologia 

ascensiunii, care studiază modul în care oamenii și cultura de pe o planetă se mută dintr-o 

dimensiune în alta, sau (ca să revenim la termenii folosiți la începutul acestei lecturi), cum absolvă 

ei ca să treacă dintr-o dimensiune în alta. Noi v-am adus tehnologia noastră: tehnologia Oului 
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Cosmic și anumite metode de detașare folosite prin tăierea corzilor de atașament, și folosirea 

proiecției mentale și a bilocației. În diferite culturi religioase, sunt folosite diferite metode de 

ascensiune. Unele din ele se focusează pe rugăciune sau pe repetarea anumitor cuvinte. Unele 

tehnici din diferite culturi necesită să te izolezi în privare senzorială, sau să trăiești într-o peșteră 

perioade lungi de timp. 

 

Noi am vizitat diferite culturi galactice, și în acest domeniu al culturii de ascensiune, am văzut că 

de obicei este necesar ajutorul unor ghizi și învățători veniți din exterior. Este dificil ca grupuri 

mari de oameni să ajungă la un nivel în care să poată ascensiona singuri. Trebuie să existe o 

modalitate de intervenție spirituală și ajutor direct, și acesta este unul din țelurile noastre. În 

cultura noastră, noi arcturienii suntem învățați să ne punem viața în serviciul semenilor și să 

lucrăm pentru evoluția galaxiei. Poate că asta vi se pare ciudat și cu bătaie prea lungă, dar noi 

suntem devotați cauzei evoluției în Galaxia Calea Lactee. Noi călătorim prin galaxie și atunci când 

este potrivit, ajutăm planete care sunt deschise și vor să primească ajutorul nostru. Nu intervenim 

în dezvoltarea lor. Când vorbim despre antropologia planetară, încercăm să predăm concepte de 

expansiune a etapelor de evoluție și dezvoltare planetară, aducem învățături despre modul în 

care locuitorii unei planete pot interacționa cu spiritul planetei lor. În unele cazuri, culturile 

planetare nu sunt deschise pentru așa ceva și plătesc consecințele, dar în alte cazuri există 

oameni ca voi, care sunt deschiși către idei spirituale. 

 

Unii din voi chiar sunteți antropologi galactici. Ați venit aici și v-ați încarnat pe Pământ. Cel mai 

bun mod de a studia cultura unei planete este să fii pe acea planetă. Ca să înțelegi un aborigen, 

cel mai bine ar fi să te muți la un trib de aborigeni și să devii unul din ei. Face parte din antropologia 

culturală de pe Pământ. În cadrul studierii antropologiei galactice, ai ocazia de a te încarna pe o 

planetă, ca parte din studiu. Mulți din studenții mei și mulți din studenții lui Ptaah din Pleiade fac 

exact acest lucru. Este dificil pentru că una din regulile de încarnare de pe Pământ este că atunci 

când intri prin portalul Pământului la încarnare, uiți cine ești. Trebuie apoi să te trezești și să îți 

amintești.  

 

În “culturile primitive” oamenii stau așezați în cerc și vorbesc despre visele lor. Ei ascultă copiii 

când își povestesc fanteziile, și îi încurajează să se relaționeze la lumea spiritului. Dar în cultura 

vestică dominantă de pe pe Pământ, dacă cineva ar face așa ceva ar fi considerat nebun și ar fi 

închis într-un spital de boli mentale. Asta învățăm noi oamenii să facă, în esență – îi pregătim 

pentru reamintirea memoriei șterse atunci când vin pe Pământ. Uneori oamenii se trezesc la 30 

de ani, alteori la 40. Una din uneltele antropologiei galactice este să te încarnezi pe o planetă, ca 

mod de a studia și a ajuta planeta. 

 

Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

 

 


