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Salutari, eu sunt Juliano, noi suntem arcturienii.   
 
In aceasta lectura, ne vom uita din nou la tema Portii Stelare Arcturiane si vom vorbi 
despre functia si rolul ei in ascensiunea voastra si, de asemenea, vom oferi noi 
informatii si modalitati prin care puteti utiliza poarta stelara acum in timpul petrecut pe 
Pamant. Revelatia Portii Stelare Arcturiene reprezinta un semn al avansarii semintelor 
stelare pe aceasta planeta. 
 
Este adevarat ca exista multa polarizare si energii joase si probleme pe atat de multe 
niveluri diferite ale biosferei si in functionarea de zi cu zi a intreagii lumi. Sunt incantat 
sa spun ca exista, de asemenea, o frecventa mai mare de lumina spirituala, care este 
emanata de pe Pamant. Ma bucur sa spun ca s-au facut progrese spirituale. Este doar 
din cauza acestor progrese, si este doar pentru ca exista mai multe seminte stelare 
care se trezesc, astfel incat am luat decizia de a prezenta si de a introduce si de a oferi 
mai multe informatii despre semintele stelare si relatia lor cu Poarta Stelara. 
 
Revelatia si deschiderea catre existenta portii stelare au fost date pentru prima data prin 
lecturile lui Edgar Cayce din anii 1930, iar in aceste lecturi ne-am anuntat prezenta pe 
aceasta planeta si rolul pe care il jucam in sprijinul unei dezvoltari spirituale 
superioare. Existenta portii stelare este una dintre misiunile noastre principale si este 
unul dintre principalele instrumente pe care le folosim pentru a va ajuta in dezvoltarea 
voastra.  
 
Poarta Stelara Arcturiana reprezinta un loc special de odihna si un loc de tranzitie 
pentru calatoria voastra sufleteasca, iar atunci cand va pregatiti sa parasiti aceasta 
planeta, fie prin ascensiune, fie prin experienta mortii, veti avea ocazia sa veniti direct la 
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poarta stelara. Va oferim training pentru munca cu aura, cum ar fi prin exercitiul Oului 
Cosmic si Shimmering, de asemenea pentru bilocatie, care include calatoria corpului 
vostru spiritual in locuri din dimensiunea a 5-a pe care le consideram sacre pentru voi. 
 
Punctul de tranzitie care are loc fie prin inaltare, fie prin trecerea in nefiinta este un 
moment critic in calatoria sufleteasca. Este adevarat ca multi oameni isi pierd acum 
constiinta in momente critice de tranzitie. Este bine cunoscut in traditiile mistice ca in 
momentele de tranzitie constientizarea si constiinta sunt importante si ofera un impuls 
pentru calatoria personala sufletului. Constiinta pe care o aveti acum despre Poarta 
Stelara a fost descarcata in subconstientul vostru. Prin urmare, in aceste momente 
tranzitorii posibile, cum ar fi inainte de inaltare, veti fi intr-o stare in care va veti aminti si 
veti alege sa cautati poarta stelara. 
 
Sunt ingrijorat pentru ca, uneori, atunci cand oamenii sunt in tranzitie, ei nu stiu unde sa 
mearga sau ce sa faca. Ar putea exista momente in timpul tranzitiilor cand sunteti 
confuji si este cu siguranta usor sa cadeti in modele 4D inferioare atunci cand cineva 
este confuz. V-am ajutat sa constientizati ca exista fiinte de frecventa joasa din 4D care 
sunt parazitare. Ei cauta suflete care ratacesc sau sunt confuze si vulnerabile si se 
ataseaza de ele pentru a le suge energia de forta vitale. Acest lucru poate fi un pericol 
pentru voi, si este un motiv de ingrijorare. 
 
Ne-am gandit la asta foarte atent pentru ca vrem sa va aducem la poarta stelara in 
siguranta. In acest scop, am amenajat coridoare de lumina si scarile de 
ascensiune. Scarile de ascensiune si coridoarele speciale sunt legate de poarta 
stelara. De asemenea, puteti practica calatoria la poarta stelara prin crearea coridorului 
individual, care va ajuta, de asemenea, sa va conectati cu aceasta. De aceea subliniez 
imprimarea calatoriei spre poarta stelara in subconstientul vostru. 
 
Subconstientul este o forta majora in viata voastra. Va antrenati sa faceti anumite 
lucruri, si apoi reactionati in mod corespunzator. Imi place sa folosesc acest model cand 
vorbesc despre poarta stelara. Cand va aflati in acel moment de tranzitie, va fi o reactie 
subconstienta imediata care va va trimite printr-un coridor direct la poarta stelara. Eu va 
voi conduce intr-o meditatie speciala in aceasta lectura, care va ajuta la solidificarea 
acelui focus in subconstientul vostru. Acest lucru va va permite sa calatoriti direct acolo 
la momentul potrivit al tranzitiei. 
 
Ce este o poarta stelara si cate porti stelare sunt in galaxia asta? Exista doua porti 
stelare in Galaxia Calea Lactee, dar Consiliul Galactic ia in considerare si crearea altor 
porti stelare in galaxie. Aceasta sectiune a galaxiei in care va aflati are o singura poarta 
stelara, si aceasta este cea de care noi ne ocupam. Aceasta poarta stelara este, de 
asemenea, conectata cu prezenta angelica. Una dintre principalele gazde angelice care 
ajuta la poarta stelara este Arhanghelul Metatron. El pazeste intrarea in poarta stelara 
cu trupele sale, care includ heruvimii. 
 
Pentru a veni la poarta stelara si a trece prin usa, trebuie sa fi atins o anumita frecventa 
a luminii spirituale in aura voastra. Frecventa luminii spirituale este ca o cheie sau o 
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parola care va permite sa treceti prin usa portii stelare. Poarta stelara este calibrata 
pentru a accepta frecventa voastra spirituala mai mare. Aura voastra trebuie sa fie 
calibrata si pentru frecventa portii stelare. Asta inseamna, atunci, ca aura voastra 
trebuie sa fie in rezonanta cu frecventa de la intrarea in poarta stelara. 
 
Puteti intra apoi cu coeficientul de lumina spirituala corespunzator si frecventa luminii 
spirituale adecvate. Voi sunteti Starseeds. Intelegeti si lucrati cu atingerea frecventelor 
necesare pentru a intra in poarta stelara si, prin urmare, va puteti calibra cu succes aura 
pentru intrare. 
 
Vorbesc despre Poarta Stelara ca un preludiu al unei intrari permanente in a 5-a 
dimensiune. Unele dintre intrebarile care apar continuu despre ascensiune sunt: Va 
trebui sa trec prin 4D si pot merge direct in 5D? Am completat toate lectiile mele de 
suflet, si sunt demn sa intru in poarta stelara?" Demn este un alt termen care se refera 
la termenii frecventelor si calibrarii. Frecventa voastra este calibrata intr-adevar la 
nivelul potrivit, astfel incat sa puteti intra in poarta stelara? 
 
Exista o singura poarta stelara in aceasta sectiune a galaxiei. Stiu ca au existat si alte 
discutii pe unele canale care indica faptul ca exista mai multe porti stelare pe 
Pamant. Poarta Stelara Arcturiana este punctul de intrare pentru 5D si este special 
amenajata pentru semintele stelare arcturiene. De asemenea, puteti utiliza scarile de 
ascensiune pentru a intra in poarta stelara arcturiana. Puteti utiliza de asemenea zona 
speciala a cristalului eteric arcturian din Brazilia cunoscuta sub numele de Serra da 
Bocaina. Am stabilit un coridor special de lumina in poarta stelara, si fiecare cristal 
eteric pe care l-am descarcat pe Pamant poate fi corelat si legat de poarta. 
 
Poarta Stelara Arcturiana este un loc unde sufletul tau este hranit. Este un loc in care 
intri pentru a-ti procesa dezvoltarea sufletului si pentru a lua decizii cu privire la locul in 
care mergi in calatoria ta sufleteasca. Cand traversezi intrarea portii stelare, inchei toate 
legaturile intrupate cu Pamantul, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa te reincarnezi din 
nou pe Pamant. 
 
Trebuie sa explic asta mai in profunzime. Daca mori, si sufletul tau calatoreste in a 4-a 
dimensiune, inca mai ai corzi/fire care te leaga de procesul de intrupare al Pamantului, 
iar in unele cazuri si de alte planete de dimensiunea a 3-a din galaxie. Aceste fire sau 
legaturi raman in sufletul vostru; prin urmare, treceti printr-un proces legat de Pamant 
care va cere sa va reincarnati din nou pe Pamant sau pe o alta planeta tridimensionala 
din galaxie. Cand intri in poarta stelara, acel fir/cea legatura este taiat(a), si nu mai 
sunteti obligati sa va intoarceti in ciclul incarnational al Pamantului. 
 
Cand treceti de intrare si de usa portii stelare, ati taiat acele fire/legaturi terestre, si 
puteti continua sa treceti prin poarta. Acesta este unul dintre motivele pentru care in 
meditatiile noastre, nu va permitem sa treceti prin usa portii stelare, deoarece intrarea 
voastra in meditatii ar pune capat prematur ciclului de intrupare a Pamantului. Puteti 
veni la poarta stelara, dar nu vrem sa exersati nici macar sa intrati pe usa pentru ca 
atunci va taiati firele/legaturile cu a 3-a dimensiune. Daca ar fi sa faceti asta intr-o 
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meditatie, inseamna ca trupul tau fizic ar muri pe Pamant. Ati putea spune, ei bine, ca 
este bine asa. Dar nu este bine pentru ca: 

1. Asta ar fi o interferenta karmica din partea noastra. 
2. Inca mai aveti anumite lectii si motive pentru a fi pe Pamant. Pentru a pune 

capat incarnarii pe Pamant prematur, trecand prin poarta stelara, ati redus 
sansele pentru noi lectii de suflet pe Pamant. Misiunea si scopul nostru se 
concentreaza pe dezvoltarea sufletului si ridicarea constiintei spirituale. 

 
Si astfel invataturile si practicarea exercitiilor cu si la poarta stelara reprezinta o mare 
parte a misiunii noastre. Semintele stelare au fost de acord sa lucreze cu noi in 
promovarea cresterii sufletului si evolutia sufletului pe aceasta planeta. Nu ar fi in 
interesul vostru cel mai inalt daca ati veni si trece prin poarta stelara intr-o meditatie, si 
apoi nu v-ati intoarce la corpul vostru fizic. Timpul venirii la si trecerii prin poarta prin 
ascensiune se aproapie. Pentru ca inaltarea este aproape, vrem sa reintroducem 
invataturile portii stelare, precum si practica meditatiilor cu poarta stelara. Odata ce 
treceti de pragul portii prin procesul de ascensiune, si firele/legaturile sunt taiate, asta 
inseamna ca sunteti liberi de obligatiile Pamantului. Odata ce treceti prin poarta stelara, 
puteti decide daca vreti sa va intoarceti pe Pamant. Acest lucru este posibil, dar nu v-ati 
intoarce ca fiinta intrupata, ci v-ati putea intoarce ca maestru si invatator ascensionat. 
 
Exista locuri pentru cultivarea sufletului la poarta stelara. Exista locuri in care va oferim 
cursuri de formare, experiente de vindecare si integrari sufletesti (recastigarea partilor 
pierdute ale sufletului). Poarta Stelara Arcturiana nu este doar un loc de tranzitie, ci este 
si un loc de vindecare. Multi dintre voi inteleg si accepta cat de traumatizant a fost sa fie 
pe Pamant; prin urmare, exista un anumit timp necesar de recuperare de la o intrupare 
a Pamantului. Exista cu siguranta un anumit timp de reabilitare. Noi, cei de pe poarta 
stelara, avem gradini speciale, temple si vindecatori care lucreaza cu voi. Este corect sa 
spunem ca veti avea nevoie de asta din cauza evenimentelor traumatice si a 
circumstantelor traumatice ale acestei incarnari pe Pamant. Vreau sa subliniez ca 
aceasta intrupare pe Pamant este si va continua sa fie traumatizanta pentru multi dintre 
voi. O parte din motivele acestui fapt se datoreaza faptului ca sunteti sensibili si 
empatici si aveti capacitatea unica de empatie la nivel global. Empatia la un nivel global 
poate fi definita ca o constientizare a planetei in ansamblu si a spiritului planetei, 
precum si a durerii si suferintei cu care se confrunta planeta. 
 
Au existat discutii intre semintele stelare despre starile de spirit si sentimentele de 
depresie, durere si suferinta. Suntei empatici, sensibili si puteti simti o mare parte din 
energia Pamantului. Aceasta planeta trece printr-o experienta traumatizanta, si aveti, 
prin sensibilitatea voastra ca starseed, capacitatea de a simti acea trauma. Va 
afecteaza si faceti o treaba excelenta in procesarea si munca cu aceste sentimente, dar 
inca va afecteaza dramatic. Din cauza acestei traume, va fi ceva timp necesar pentru 
reabilitarea, restaurarea sufletului si trecerea prin orice alte eliberari necesare in urma 
experientele voastre. 
 
O parte bine cunoscuta a Portii Stelare Arcturiene este ceea ce eu numesc "peroanele 
garii". Folosesc analogia garii pentru ca este o descriere simbolica familiara. Daca ati 
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fost intr-o gara moderna din Europa, ati observa ca puteti calatori in multe orase diferite 
si in multe tari diferite de la una dintre numeroasele gari. De exemplu, puteti merge la 
linia 1 care ar putea merge in Franta; linia 2 ar putea merge in Austria; linia 3 s-ar putea 
sa mearga in nordul Germaniei. Folositi-va imaginatia, sunt alegeri de facut. 
 
Sa continuam sa folosim aceasta analogie a garii pentru Poarta Stelara Arcturiana. Sa 
spunem ca exista o platforma/linie care merge catre Pleiade si o alta care merge pe 
planeta luna Alano. O alta linie merge la sistemul stelar Sirius in 5D, si exista o alta linie 
care merge catre Antares. Exista chiar si o cale ferata care merge la Soarele 
Central. Exista numeroase alte planete pe care poate nu le cunoasteti numele acum, 
dar ele reprezinta, de asemenea, alegeri pe care le puteti face. Acum, pentru ca ati 
terminat si ati taiat firele legate de Pamant, puteti face o alegere a locului in care veti 
merge, una care va poate conduce in intreaga galaxie. Aceste alegeri pe care vi le-am 
dat sunt toate sisteme planetare 5D. 
 
Poarta Stelara Arcturiana se afla in a dimensiunea a 5-a, dar este, de asemenea, o 
poarta stelara interdimensionala, ceea ce inseamna ca are coridoare si conexiuni catre 
dimensiunea a 3-a. Oamenii pot accesa poarta noastra stelara din dimensiunea a 3-a si 
calatori catre dimensiunea a 5-a. Dupa ce ati trecut prin poarta si sunteti pe platforma, 
atunci aveti optiuni in fata voastra. Stiu ca multi dintre voi vor sa se intoarca pe planeta 
voastra natala, de exemplu. Aceasta ar fi o modalitate excelenta de reabilitare si 
restaurare a energiei sufletului, daca este necesar. 
 
Fiecare planeta are propriul sistem de ghizi si maestri ascensionati. Acum lucrati cu 
maestrii ascensionati si cu ghizii si profesorii care lucreaza cu dimensiunea a 3-a. Multi 
dintre maestrii si invatatorii ascensionati sunt, de asemenea, maestri interdimensionali, 
pentru dimensioni superioare, ca mine, Juliano sau Ptaah, sau Sananda, si apartinem 
Consiliului Galactic. Consiliul supravegheaza dezvoltarea vietii si a evolutiei spirituale, si 
pot desemna alti maestri galactici sa lucreze cu semintele stelare de pe Pamant. 
 
Am putea spune ca, ca o aproximare destul de conservatoare, ca ar putea exista 20 
pana la 30 de ghizi si profesori acum care sunt in jurul planetei Pamant si care sunt intr-
un proces de coordonare cu noi si cu alti maestrii. Uneori, acest lucru a fost mentionat 
si prin alte canale mediatice de exemplu de catre Comandamentul Ashtar, care se 
refera cu adevarat la un grup de maestri ascensionati intergalactici, profesori si ghizi 
pamanteni care sunt dedicati sa ajute la transformarea si elevarea tuturor fiintelor 
Pamantului in dimensiunea a 5-a. 
 
Daca spun ca sunt 30 de ghizi si profesori aproximativ pentru Pamant, asta ar fi o 
estimare pentru o planeta. Acum imaginati-va ca exista 5.000 de sisteme planetare care 
au forme de viata mai inalte in galaxie. Imaginati-va ca fiecare planeta, atunci, are ca. 
30 de maestri inaltati, ghizi si profesori in jurul planetei, la fel cum exista pentru 
Pamant. Unii dintre ei ar putea fi aceiasi ghizi si profesori care lucreaza cu voi. Amintiti-
va ca maestrii ascensionati, ghizii si invatatorii 5D pot transcende spatiul si timpul si 
sunt multidimensionali. 
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Este greu pentru voi sa va imaginati fiind multidimensionali. V-am oferit exercitii si le 
faceti harnic si bine si va ajuta in conceperea si practicarea exercitiilor de prezenta 
multidimensionala. Pentru voi este cu siguranta o mare realizare sa fiti in doua 
dimensiuni in acelasi timp, in 5D si 3D. Va oferim aceste exercitii, mai ales atunci cand 
lucram cu calatoria voastra la lacul de cristal arcturian. Vrem sa continuati sa practicati 
sa fiti in prezenta multidimensionala in care va aflati intr-o meditatie. Puteti salaslui in 
corpul vostru 5D si in acelasi timp sa locuiti in corpul vostru 3D de pe Pamant. Uneori 
va sugeram sa folositi o parte din prezenta voastra eterica, masurata in procente in care 
ati spune, de exemplu, ca 40% din prezenta voastra sa fie la Lacul de Cristal Arcturian, 
si apoi 60% din prezenta ar putea fi pe Pamant. Ai putea schimba aceste procente in 
timpul antrenamentului. 
 
Multidimensionalitatea din punctul vostru de vedere inseamna sa fiti in doua locuri in 
acelasi timp. Maestrii ascensionati care lucreaza ca profesori in intreaga galaxie pot 
avea 10 sau 15 aspecte multidimensionale, o constientizare a acestora si prezente in 
acelasi timp in intreaga galaxie. Acesta este unul dintre motivele pentru care Sananda 
este atat de bine privit, pentru ca are abilitatile multidimensionale de a fi pe numeroase 
planete simultan, de exemplu, cu mult peste 100 de planete in acelasi timp. Fiecare 
prezenta ar fi, din perspectiva voastra, in deplina constienta a sinelui. Desigur, pentru a 
putea face acest lucru, este nevoie de o frecventa a luminii spirituale dramatic de 
mare. Din moment ce fiecare planeta poate avea 30 de ghizi si profesori, si exista 5.000 
de planete cu forme de viata mai inalte in galaxie, atunci vorbim cu usurinta despre 
15.000 sau mai multi ghizi spirituali in galaxia noastra. Unii dintre acesti ghizi spirituali 
sunt maestri la acelasi nivel spiritual al invataturilor lui Sananda. 
 
Multi dintre ghizii spirituali, cel putin de pe aceste planete diferite, sunt si la poarta 
stelara. Mai devreme in aceasta prelegere, am oferit analogia de a avea diferite linii de 
tren intr-o statie. Imaginati-va ca ati putea lua un tren catre Pleiade si o alta cale ferata 
duce la Antares. La intrarea pe aceasta cale ferata ar fi cel putin un maestru 
ascensionat, un ghid sau profesor de pe acea planeta sau acel sistem disponibil. Ati 
avea ocazia sa procesati alegerea voastra si sa vorbitii cu acel ghid si profesor despre 
tot ceea ce se leaga de calatoria ta acolo si cum te va afecta daca mergi pe acea 
planeta si daca ar fi cel mai avantajos si pentru binele suprem personal. Puteti pune 
intrebarea acolo: "Ar fi mai bine pentru voi sa va intoarceti pe planeta voastra natala sau 
ar fi mai bine pentru voi sa mergeti pe planeta luna Alano?" Implica o dezvoltare 
evolutiva mai mare de partea voastra pentru a putea alege unde sa mergeti, de ce si 
cand sa mergeti acolo. 
 
In procesul normal de intrupare la nivel tridimensional, trebuie sa urmati anumite legi si 
reguli. Aveti ocazia sa va consultati cu niste ghizi si profesori, dar practic urmati legile 
karmice ale Pamantului. Legile karmice sunt cauza si efect, si asta inseamna ca trebuie 
sa te incarnezi intr-o alta viata daca nu ti-ai terminat munca pe Pamant. Trebuie sa 
parcurgeti ciclul si procesul incarnational; nu puteti renunta la acesta. Puteti, de 
exemplu, sa mergeti la un fel de culcare intre incarnari, sa faceti o pauza, sa va puteti 
retrage pentru o perioada lunga de timp intre incarnari, acest lucru este permis, dar 
aceasta nu va elibereaza de finalizarea ciclului incarnational. Pentru unii oameni, 
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retragerea pare a fi o optiune, mai ales daca ati avut o viata traumatizanta pe Pamant, 
mai ales daca nu aveti alegerile pe care le puteti avea acum cand mergeti la poarta 
stelara. 
 
Cand sunteti la poarta stelara, atunci va aflati intr-o stare evolutiva superioara in cazul 
in care aveti optiuni unde puteti merge. Aveti alegeri la dispozitie legate de planeta 5D 
unde doriti a merge, si aveti optiuni pe care ghizii si profesorii vostrii vi le ofera in cazul 
in care doriti sa lucrati cu ei. Si subliniez ca prezenta voastra la poarta stelara este un 
pas evolutiv mai inalt in dezvoltarea voastra. 
 
Una dintre caracteristicile speciale ale lui Homo Omega, care este urmatoarea etapa de 
dezvoltare a speciei Homo sapiens, este capacitatea de a merge la poarta stelara si de 
a lucra cu si de a alege urmatorul loc de intrupare sau experienta. De asemenea, este 
important sa intelegeti ca exista locuitori galactici asemanatori formei Homo-sapiens 
care traiesc in 5D, dar exista si specii diferite acolo. Noi, arcturienii, ne consideram 
oarecum ca fiind un fel de Homo sapiens. Avem o componenta fizica diferita; nu avem 
un sistem digestiv, de exemplu. Structura noastra fizica e mult mai mica decat a 
voastra. Suntem capabili sa traim din diferite energii nutritive si nu avem nevoie de 
cantitati mari de alimente ca voi. Nu putem spune ca suntem "Homo sapiens" pentru ca 
suntem arcturieni, dar avem o forma umanoida. 
 
Ati putea alege sa va intoarceti sau sa intrati din nou pe planeta Arcturus si sa traiti o 
intrupare pe Arcturus intr-un corp arcturian. Puteti alege sa va intoarceti pe 
Pleiade. Pleiadienii sunt in aceeasi configuratie ca si voi, adica sunt o forma de Homo 
sapiens. De fapt, imi place sa folosesc cuvantul "Specia Adamica", specia lui 
Adam. Puteti reveni impreuna cu pleiadienii si puteti trai in configuratia speciilor 
Adam. La poarta stelara, este, de asemenea, posibil sa mergeti catre alte galaxii in 
afara de Calea Lactee. Exista o linie speciala din care puteti alege sa mergeti catre 
Galaxia Andromeda, de exemplu. 
 
Exista o calibrare a frecventei sau o rezonanta de frecventa care trebuie sa fie potrivita 
pentru a merge catre o alta galaxie. Exista bariere; exista calibrari de frecventa pentru 
fiecare planeta, dar exista si calibrari de frecventa pentru fiecare dimensiune in care 
intrati. In cele din urma, exista calibrari de frecventa pentru alte galaxii. Trebuie sa 
treceti printr-un proces pentru a va recalibra pentru a intra intr-o alta galaxie cum ar fi 
Galaxia Andromeda. Cand folosim conceptul de calibrare a frecventei, atunci putem 
folosi aceste idei pentru a descrie modul in care frecventa trebuie sa fie pentru a intra in 
poarta stelara. 
 
In esenta, a intra in poarta stelara este comparabil cu a putea intra in 5D. Asta 
inseamna ca trebuie sa fi atins un anumit echilibru emotional si o armonie 
interioara. Trebuie sa fiti capabili sa renunti la anumite atasamente ale ego-ului. Trebuie 
sa fiti capabili, cat puteti de bine, sa nu judecati, si trebuie sa aveti inima 
deschisa. Exista anumite alte caracteristici necesare. Nu-mi place sa le enumar pe 
toate pentru ca atunci cand fac asta, oamenii spun adesea: "Oh, nu voi putea niciodata 
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sa realizez acest lucru si nu voi fi suficient de vrednic pentru a intra in poarta stelara si 
cu siguranta nu sunt suficient de vrednic pentru a intra in 5D." 
 
Vorbim, de asemenea, despre calibrarea "gratiei", despre intentia, dedicatia si munca 
continua proprii catre aceste concepte si niveluri mai inalte de constiinta si existenta, de 
nivel 5D, toate conteaza in capacitatea voastra de a intra in poarta stelara. Daca nu ati 
avea cunostinte sau intelegeri anterioare, atunci nu ati putea sa va accelerati si sa 
avansati spre poarta stelara. Este la fel ca si cum nu ati avea o intelegere anterioara a 
incarnarilor, atunci cum am putea lucra cu voi pentru a vorbi despre a merge sa va 
intrupati pe planeta fara aceasta constienta? Asta nici macar nu s-ar incadra in sistemul 
vostru de credinte mentale. Acest lucru ne duce, de asemenea, la discutia despre 
conceptul sistemelor de credinta si conceptelor mentale. Sistemele de credinta si 
conceptele mentale sunt parti importante ale dezvoltarii frecventei si a ridicarii 
coeficientului de lumina spirituala. De aceea introducem aceste idei si va cerem sa va 
ganditi la si sa lucrati cu ele. 
 
Exista chiar si o legatura speciala sau un coridor catre un alt univers, dar cei mai multi 
dintre voi nu sunt gata sa ia in considerare aceasta linie. Vreau doar sa explic ca exista 
unele niveluri de incarnari multidimensionale de nivel 5D, care sunt doar la nivel mental 
sau subtil. In aceste taramuri, nu exista nici o "intrupare fizica". Cuvantul "intrupare" 
poate fi folosit si in a cincea dimensiune. Cand va ganditi la voi venind in 5D, atunci 
cred ca este util si corect sa credeti ca veti locui intr-un corp 5D. Cand utilizati un corp 
5D, atunci aveti abilitatile de a va crea si formula aspectul propriu pe baza informatiilor 
si aparentelor, in functie de opinia si dorintele voastre, poate si acele de cand erati pe 
Pamant. Ati putea alege aspectul vostru pe baza atunci aparitiei voastre la o varsta 
cand ati fost mai tanar ca om si cand aveati trupul cel mai frumos si in acelasi timp 
adaugati si acele trasaturi cand ati fost si cel mai intelept. 
 
Ar fi dificil pentru voi sa vai imaginezi fiind intr-o "intrupare" fara nici o forma fizica in 
care sa salasluiti. Acesta este nivelul la care exista de exemplu unii dintre aceste fiinte 
andromedane, pe care ii numim si oameni albastri. Acestia sunt intr-o forma subtila la 
nivel mental si care nu are un corp real. Va puteti imagina atunci ca va necesita o 
anumita cantitate de formare si pregatire mentala, spirituala si emotionala pentru a 
ajunge si fi la acest nivel. 
 
Cu toate acestea, la poarta stelara, accelerati cu o viteza extrem de mare si chiar si 
conceptele pe care vi le explic acum ar fi mai usor de inteles, mai usor de acceptat si 
mai usor integrate acolo. Si de aceea eu numesc Poarta Stelara Arcturiana un loc de 
hrana, de ridicare, tpentru ca veti avea ocazia pentru a vindeca si restaura, de a integra 
la un nivel avansat sufletul. Tot ceea ce nu puteti finaliza in 3D va fi usor explicat si 
finalizat in 5D. Apoi privim invataturile la poarta stelara si constientizarea acestora de 
catre Starseeds ca pe un semn al progresului propriu spiritual. Veti putea folosi si 
interactiona cu aceasta experienta a Portii Stelare. 
 
Acum vreau sa va conduc intr-o meditatie speciala care va va duce prin coridorul portii 
stelare intr-un spatiu pe care uneori il numesc "Vestibulul Arcturian". Poarta stelara nu 
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este doar un zid prin care treci pentru ca exista trei puncte de intrare si multe spatii si 
gradini. Sa intram intr-o scurta meditatie. Respirati adanc de trei ori. Deveniti constienti 
de armonia si echilibrul vostru spiritual. Deveniti constienti de Spiritul vostru. Spiritul 
vostru se poate ridica usor acum din corpul vostru fizic cu Cordonul Astral inca atasat si 
va continua sa fie atasat de voi pe tot parcursul acestui exercitiu. 
 
Eu, Juliano, creez un coridor special de lumina de la intrarea portii stelare la fiecare 
dintre voi care ascultati sau cititi acum aceste cuvinte. Coridorul de lumina este acum 
conectat la camera in care va aflati. Acesta este un coridor arcturian al luminii, creat in 
mod unic pentru fiecare dintre voi. Eu, in starea mea multidimensionala, vin in coridorul 
personal si ne intalnim in camera voastra. Ne salutam reciproc, iar fiecare dintre voi ma 
ia de mana, si calatorim prin acest coridor frumos direct pana la intrarea in poarta 
stelare. Calatorim acum, prin coridorul Portii Stelare. (Tonuri "Ta, ta, ta. ") 
 
Calatorim impreuna cu viteza gandului, si ajungem la frumoasa gradina de la intrarea in 
poarta stelara. Este o priveliste magnifica, pentru ca poarta stelara pare sa fie in 
animatie suspendata in galaxie. Puteti vedea stele peste tot. Va simtiti ca si cum ati fi in 
spatiu, dar sunteti protejat, pentru ca exista un scut de lumina in jurul intregii porti 
stelare si a gradinii unde ne aflam. 
 
Ajungeti cu mine in aceasta gradina, si gasiti o banca confortabila pe care luati loc, si 
am invitat 100 de Maestri Ascensionati din toata galaxia sa mi se alature acum alaturi 
de voi. Acestia sunt Maestri Inaltati de pe toate planetele diferite, toate locurile posibile 
pe care le puteti vizita, la care puteti decide sa mergeti dupa inaltarea voastra. Ce 
priveliste frumoasa. Peste 100 de Maestri Ascensionati Galactici sunt adunati in 
gradina, iar acum, telepatic, conectati-va fiecare in parte cu Maestrul Inaltat cu care va 
simtiti cel mai in rezonanta. Conectati-va telepatic si invita-i sa fie cu voi, sa vi se alature 
pe banca unde stati. Invitati Maestrul Inaltat sa se conecteze cu voi si sa discutati 
impreuna ce planeta ar fi cea pe care doriti sa mergeti odata ce ajungeti la poarta 
stelara. Acum acel Maestru Inaltat, barbat sau femeie, sta acum langa voi pe banca. 
 
Acum dati-va voie si intrati intr-o interactiune si o conversatie cu acest maestru, dar nu 
o conversatie de cuvinte; este doar o conversatie de schimburi de ganduri si energie si 
idei. Vom intra in meditatie in timp ce interactionati cu Maestrul Inaltat de pe planeta 
aleasa de voi pe care l-ati invitat telepatic. Vom intra in meditatie si liniste. (Tacere) 
 
Deschideti-va sa primiti o cantitate imensa de informatii, dar si energie si dragoste, intr-
o forma directa. Este ceva intr-adevar dincolo de cuvinte. Continuati sa meditati. Acum 
integrati toata aceasta interactiune, astfel incat sa puteti aduce inapoi tot ce aveti nevoie 
din aceasta comunicare frumoasa. Aceasta este o oportunitate minunata de a 
interactiona cu ghidul spiritual de pe planeta pe care poate o veti alege atunci cand va 
inaltati si calatoriti prin poarta stelara. Pregatiti-va acum sa-l parasiti pe Maestrul Inaltat 
cu care v-ati intalnit. Maestrul se ridica, imbratisandu-va, amintindu-va ca el sau ea va fi 
cu voi. Puteti sa-l chemati oricand. Maestrul Galactic Planetar Ascendent pleaca si isi ia 
ramas bun. Si acum, va ridicati de pe banca, si noi impreuna, mergem prin coridorul 
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care este aliniat cu propria casa, si intram impreuna in acest coridor si calatorim cu 
viteza gandului inapoi la casa voastra. (Cantari "Ta, ta, ta.") 
 
Reintrati in corpul vostru fizic intr-o aliniere perfecta, complet activat si integrand 
aceasta conexiune si acest contact cu cea mai inalta integritate si dorinta de 
colaborare. Mai respirati de trei ori constient si va intoarceti la starea normala de 
constiinta, complet treji, cu aceasta experienta complet integrata si cu o conexiune mult 
mai solida la Poarta Stelara Arcturiana.  
 
Va trimit binecuvantarea mea de la Poarta Stelara Arcturiana. 
 
Eu sunt Juliano.  O zi buna.  

 


