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Salutari, eu sunt Juliano, noi suntem Arcturienii.   
 
Intotdeauna ma bucur sa fiu alaturi de voi.  Cu toti sunteti atat de entuziasmati si doritori sa va 
explorati constiinta de samanta stelara si mostenirea voastra galactica. Sunt 2 teme pe care 
doresc sa le abordez astazi. In primul rand vreau sa privim impreuna din nou asupra paradigmei 
Tringhiului Sacru si apoi a 2-a tema are de a face cu relatia Tringhiului Sacru cu constiinta 
cosmica.  
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Haideti sa revizitam idea Triunghiului Sacru explicand idea principala la invataturilor arcturiene 
pentru Noul Pamant. Vreau sa subliniez aici termenul Noul Pamant , pentru ca iata lucrurile se 
schimba foarte rapid. Pe Pamant ne intram intr-o energie complet noua care necesita o noua 
paradigma spirituala. Defapt chiar si paradigma spirituala de pe Pamant trebuie sa se schimbe. 
Definesc spiritualitatea ca focusarea pe temele sufletului, ale spiritului, adica nu pe lumea fizica. 
Imi dau seama ca este o definitie destul de generala, dar in esenta se aliniaza cu versiunile 
multor mari folozofi in istoria civilizatiei vestice. Vreau sa extind definitia pentru ca intram intr-o 
noua lume pe planeta Pamant, si spiritualitatea trebuie acum sa includa legatura intre spirit si 
lumea materiala/fizica. Cu alte cuvinte, nu mai excludem lumea materiala in munca spirituala, in 
loc de aceasta vrem sa studiem cum spiritul se manifesta in realitatea tridimensionala, adica 
cea fizica. 
 
Asta inseamana ca practica voastra spirituala nu ar trebui sa va aduca intr-o pestera. Nu trebuie 
sa faceti meditatii si sa atingeti iluminarea singuri intr-o pestera. Poate aceasta metoda a fost 
potrivita in alte timpuri, si poate mai sunt inca si in ziua de astazi cazuri unde pentru anumiti 
oameni este nevoie de acest fel de izolare. Cred ca voi, semintele stelare, sunteti interesati in 
spiritualitatea grupulul Arcturian si de aceea ati venit la noi. Din perspectiva spiritualitatii 
arcturiene, termenul spiritualitate este definit ca concentrarea pe studiul sufletului si a spiritului 
si relatia acestora cu realitatea fizica.   
 
Aceasta mica schimbare in definitia spiritualitatii are o semnificatie importanta si va va ajuta sa 
intelegeti cum vedem noi practicarea spiritualitatii. Deja cunoasteti practicele noastre spirituale 
care include Biorelativitatea, Orasele de Lumina Planetare, si in general conectarea cu spiritului 
Pamantului si cu spiritul galaxiei. Noi practicam, si va recomandam si voua sa faceti la fel, 
spiritualitatea arcturiana folosind aceste exercitii si tehnici. 
 
Poate nu v-ati gandit la Biorelativitate si Orasele de Lumine Planetare sau Inelul de Ascensiune 
ca fiind practici spirituale. Defapt noi le consideram pe toate 3 practici si exercitii spirituale. 
Aceste exercitii si practici se potrivesc in definitia noastra a spiritualitatii pentru ca include 
legatura spiritului si a sufletului cu energia spirituala pentru manifestarea fizica. 
  
Voi, in calatoria sufletului vostru, v-ati manifestat pe sine aici pe Pamant. Sufletul vostru are o 
rezonanta, o coerenta, cu energia Pamantului. Ascult amuzat mereu cand multi dintre voi imi 
spuneti : Vreau sa parasesc Pamantul. Am terminat cu el. Vreau sa ascensionez imediat. Apoi 
privesc in istoria sufletului vostru si misiunea acestuia si vad ca intr-adevar v-ati dorit sa veniti 
pe Pamant, ati vrut sa aveti aceasta experiente pe Pamant.  
 
Stiu ca experienta voastra pe Pamant poate sa fie uneori foarte dureroasa, si de asemenea ca 
experienta aceasta va poate crea un discomfort deosebit. Totusi, fiind aici pe Pamant, si 
intampinand si maiestrand aceasta realitate tridimensionala, aceasta va da o oportunitatea de a 
contribui la cresterea voastra sufleteasca si de a ajuta planeta. O intrebarea foarte importanta 
care a aparut este: De ce nu pot sa fac o munca de crestere a sufletului in dimensiunea a 5-a 
sau in alta dimensiune? De ce trebuie sa fie aici in dimensiunea a 3-a, si mai ales aici specific, 
pe Pamant? Dupa cum stiti, Pamantul ofera intr-adevar oportunitati unice si foafte atragatoare 
pentru cresterea sufletului. Un raspuns este ca cresterea sufletului necesita liberul arbitru, 
asadar si o experienta de viata intr-o astfel de zona a liberului arbitru. Pamantul va ofera 
amandoua oportunitatile mentionate. Poate va intrebati : De ce am nevoie de liberul arbitru 
pentru cresterea sufleteasca? Cel mai bun raspuns pe care vi-l pot da este ca trebuie sa puteti 
alege. Nu puteti sa cresteti daca traiti intr-un mic acvariu ca un peste. Folosesc exemplul din 
Biblie. Viata in gradina raiului era atat de perfecta, incat, pentru ca era asa de perfecta, nu 
exista nicio cale in acest cadru unde Adam si Eva puteau sa se dezvolte. Ei au trebuit sa 
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paraseasca raiul, adica metaforic acest acvariu, pentru a intelege ceea ce aveau si ce era 
defapt frumuseatea si perfectiunea gradinii raiului.  
 
Gradina raiului era defapt un paradis pentadimensional, dar se poate intelege binecuvantarea 
unui paradis atata timp cat nu il puteti compara cu viata intr-o lume dualistica sau polarizata si 
care are liberul arbitru. O lume cu liber arbitru permite existenta negativitatii si a raului.  
 
Observatia mea este o este nevoie de o noua paradigma spirituala pentru aceasta planeta sa 
fie transformata in Noul Pamant. Vechiile sisteme, vechea spiritualitate si chiar si vechiile 
perspective religioase nu ofera ghidarea si integrarea necesare pentru ca sa ii ajute pe oameni 
sa creeze noul Pamant. Nu spun acest lucru intr-un mod critic, fac numai o observatie. Vechii  
filozofi si cei din evul mediu, invatatorii spirituali din acele timpuri nu stiau ca Pamantul se 
invarte in jurul soarelui. Ei credeau ca Pamantul este centrul universului. Cat de mult greseau! 
Filozofiile si ideile lor, precum si perspectivele lor religioase erau bazate pe un concept cosmis 
gresit. Noile descoperiri din stiinta, mai ales cele din secolul 20, dovedesc fara niciun dubiu, ca 
Pamantul este numai un bob de nisp in acest univers care este neimaginabil de imens. 
Universul acesta detine multe alte forme de viata si civilizatii pe langa cea umana. 
 
Cum ar schimba un prim contact sau o interactiune cu o fiinta inalta extraterestra aceasta 
paradigma spirituala? Una din rezistentele care exista impotriva anuntului despre cunoasterea 
existentei extraterestre a fost mereu frica ca aceasta existenta ale fiintelor extraterestre ar 
afecta negativ religiile si ca urmare binele spiritual planetar. Intr-un fel se crede ca oamenii nu ar 
putea sa accepte si sa integreze acest lucru corespunzator. Exista motive bune pentru aceasta 
parere. In timpul lui Galileo, el a propus idea ca Pamantul se invarte in jurul soarelui. Era clar ca 
religiile curente din anii 1600 nu vor putea accepta acest lucru, pentru ca era exact contrariul 
propriilor credinte. 
 
Credintele/convingerile sunt puternice. Acestea sunt mai puternice decat faptele. Credintele 
formeaza baza unei paradigme. In timpul lui Galileo, nu exista niciun sistem de credinte religios 
extins pentru a putea include noua lui descoperire. Autoritatile ecleziastice trebuiau sa apere 
vechea paradigma care includea convingerea ca Pamantul era centrul universului si ca soarele 
se invartea in jurul Pamantului. Acest concept gresit a functionat pentru o vreme, dar noi 
descoperiri au confirmat parerile lui Galileo.  
 
 
In timpul vietii lui Galileo nu exista nicio cirza planetara. Schimbarea paradigmei spirituale nu 
era un element critic important pentru continuarea existentei acestei planete sau a umanitatii. 
Acum planeta insa se afla intr-o criza si aceasta este diferenta fata de atunci. Noile observatii 
stiintifice sunt atat de importante incat trebuie sa fie integrate intr-o noua paradigma spirituala. 
Mereu am pus urmatoarea intrebare prietenilor mei de pe Pamant : Cum ar fi afectate religiile 
Pamantului daca ar fi stiut ca Sananda/Jesus a fost un profet si o figura mesianica si pe alte 
planete? Cum ar fi afectate credintele si idealurile lor cand ar afla ca, defapt, Isus a fost un 
mesager, un profet, un mesia pe alte planete? Foarte interesant este ca alte planete l-au primit 
mult mai bine decat el a fost primit pe Pamant, adica, a existat o receptivitatea mult mai mare 
pentru lectiile sale. In invataturile sale de pe alte planete, nu au existat conflicte, razboare si 
polarizari care ar fi urmat interventiile sale pe acele planete. Munca lui de pe alte planete ar fi 
defapt un anunt foarte socant. Desigur nu socant pentru voi, semintele stelare, pentru ca voi 
sunteti deja constienti de existenta altor planete si ca si voi ati trait pe alte planete. 
 
Noua paradigma spirituala, noul model spiritual pentru noul Pamant este Triunghiul Sacru. Este 
important sa privim din nou asupra Triunghiului Sacru, astfel incat sa puteti intelege si mai clar 
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importanta acestui model ca paradigma spirituala. Voi face o declarati care va poate parea un 
controversa. Aceasta planeta nu se va vindeca decat atunci cand va exista unitate spirituala. 
Planeta are nevoie de o unificare spirituala pentru a depasi polarizarile, dualismul si conflictele. 
Vreau sa subliniez inca o data cat de semnificanta si puternica este energia spirituala pe 
Pamant, asadar atata timp ca energia spirituala nu este una unitara, conflictele globale nu vor fi 
rezolvate. Daca priviti la istoria lumii vestice si estice, sa spunem in ultimii 3000 de ani, veti 
vedea ca majoritatea conflictelor au pornit din credintele spirituale. Multe din aceste razboaie au 
fost pornite din intrebarea care este adevarul spiritual si cine il poseda.  
 
Cand privesc Tringhiul Sacru si il prezint, primul lucru cu care vreau sa incep este de a vorbi 
despre Fratia Alba. Fratia alba este locul traditional al maestrilor ascensionati, incluzandu-le si 
pe maestrele ascensionate, din toate istoria Pamantului, din toate religille si traditiile spirituale. 
Toti marii invatatori ale religiilor si maestrii lor spirituali fac parte din acest grup care reprezinta 
aceasta latura a Triunghiului Sacru. Nu exista nicio distinctie intre maestrii, niciunul nu este mai 
bun sau mai rau decat ceilalti. It Putem enumera si pune laolalta pe Buddha, El Morya, 
Sananda si Sanat Kumara de exemplu. Acest grup ii include mai departe printre altii si pe 
Moise, Mohamed si maestrii sufisti, dar si arhangheli. Acest grup include si pe Quan Yin si alte 
maestre ascensionate. Impreuna acestia sunt uniti in acest grup numit Fratia/Fraternitatea 
Alba. 
 
Acceptand Fratia Alba, spunem ca nu exista numai o singura cale in lumea spirituala si 
religioasa, ci dimpotriva mai multe. Fiecare maestru ascensionat este capabil sa transcende 
circumstantele unice in care a fost crescut si fundalul religios de unde provine, si e este acum 
capabil sa prezinte o cale catre unitatea spirituala. Nu exista niciun conflict intre Buddha si El 
Morya, nu exista niciun conflicht intre invataturile oricarora maestrii ascensionati din fratie. Cu 
totii ei lucreaza impreuna uniti in acest grup, aceasta este o dezvoltare minunata a lucrurilor. In 
acest moment pe Pamant, exista un acces mai mare, mai larg la aceasta fratie decat in alte 
timpuri, in pofida polarizarilor, conflictelor si dezastrelor ecologice care au loc. Exista acum pe 
Pamant mai multe conexiuni spirituale cu maestrii ascensionati. 
 
Vreau sa incurajez Fratia Alba, invataturile lor, unificarea care o reprezinta, asistenta lor, pentru 
ca Pamantul are nevoie de ghidarea spiritueala din partea acestor maestrii. Ceea ce este foarte 
frumos cu acesti maestrii este ca ei nu invata urmatoarele: Trebuie sa urmezi numai aceasta 
cale sau acea cale. Trebuie sa urmezi invataturile in aceasta sau acea carte. Dimpotriva, ei 
arata nevoia pentru unitate spirituala si promoveaza constiinta unitara a tuturor traditiilor. 
 
Urmatoarea parte a Triunghiului Sacru este numita Spiritualitatea Galactica. Eu,Juliano, ca 
invatator galactic spiritual, sunt foarte bucuros sa predau despre Spiritualitatea Galactica si cum 
Spiritualitatea Galactica este o parte importanta a dezvoltarii Pamantului. Imbratisarea 
Spiritualitatii Galactice este necesara pentru a aduce o paradigma noua mai inalta si o unitate 
mai inalta pe Pamant. 
 
Unul dintre aspectele interesante ale Triunghiului Sacru este ca aceasta paradigma sublinieaza 
totodata conexiunea cu Pamantul si conexiunea cu galaxia. A 3-a parte a Triunghiului Sacru se 
focuseaza pe invataturile native americane si ale nativilor de pe intreg globul. Aici sunt incluse 
toate popoarele native, inclusiv aborigenii si multe alte popoare native de pe planeta. Ceea ce 
este frumos legat de nativi este ca ei inteleg cum sa interactioneze cu Pamantul. O parte din 
aceasta interactiune are de a face cu ceremonii si cu crearea si mentinerea, folosirea de locuri 
sacre. Toti nativii se preocupa cu pastrarea si prezervarea Pamantului. 
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Aceasta este o invatatura foarte importanta a nativilor, mai exact, ca Pamantul este un spirit viu, 
si ca aceasta credinta importanta reprezinta unul din principiile de baza ale practicelor 
arcturiene spirituale de Biorelativitate, de exemplu. Pentru ca Pamantul este un spirit viu, ea 
este capabila sa raspunda si sa interactioneze cu spiritul umanitatii. De aceeam semintele 
stelare, mai ales semintele stelare arcturiene, interactioneaza in mod natural cu spiritul 
Pamantului. Impreuna dezvoltam noi cai de a interactiona cu spiritul Pamantului. 
 
Semintele stelare si-au exins abilitatea de a folosi practicile spirituale arcturiene utilizand si 
tehnologia moderna. De exemplu, multi dintre voi folositi internetul si mediile social media 
pentur a va conecta global cu alte seminte stelare. Niciodata inainte nu au existat astfel de 
oportunitati de a se conecta global in meditatii, si niciodata inainte nu a existat aceasta retea 
globala care poate sa comunice direct cu spiritul Pamantului. Aceasta situatie pare ceva normal 
acum, si simpla, dar ea nu a fost posibila niciodata in aceasta forma inainte. Inainte de a aparea 
noua tehnologie media si internet, era foarte dificil sa se organizeze meditatii globale. Acum, in  
anul 2021, grupuri spirituale, cum este Group of Forty, poate sa organizeze si sa conduca 
meditatii globale in fiecare zi. 
 
Vreau sa va asigur ca folosind tehnologia multimedia pentru meditatii globale este un pas imens 
inainte pentru a dezvolta o conexiune cu spiritul Pamantului. Sunteti o parte din aceast 
dezvoltare noua. Munca voastra globala in acest domeniu creaza o fundatie pentru evolutia din 
viitor a planetei si a umanitatii. Umanitatea si semintele stelare comunica acum global cu spiritul 
Pamantului. 
 
Haideti sa folosim modelul Triunghiului Sacru si sa il aplicam la spiritualitatea galactica. Daca 
Pamantul este o planeta vie, si Pamantul are un spirit, atunci ar trebui sa exite si un spirit viu 
pentru galaxie? Nu ar fi acelasi lucru si in cazul galaxiei, adica sa existe o energie spirituala in 
galaxie? Acum intram in domeniul constiintei cosmice, care este un aspect extins a 
spiritualitatii Pamantului. Sunt numai 100 de ani in urma cand nu exista nicio cunostiinta despre 
adevarata natura a cosmosului. La inceputul anilor 1900 exista o constientizare a existentei 
stelelor si planetelor, dar astronomii nu aveau conceptul de galaxie cum il cunoastem acum. 
Abia la sfarsitul anilor 1920, cu ajutorul descoperirilor telescopului Hubble, astronomii au 
descoperit existenta altor galaxii. Aceasta a fost o descoperire uriasa cu o semnificatie spirituala 
pentru dezvoltarea pe Pamant a unei constiinte cosmice. 
 
Pamantul are abilitatea de a interactiona cu voi spiritual, iar voi puteti accentua interactiunea cu 
Pamantul prin exercitiile si practicile de vindecare planetara. Nativii interactioneaza cu spiritul 
Pamantului prin ritualuri de dans, prin roti medicinale si alte ceremonii. De asemenea ei fac asa 
numitele calatorii sacre si lucreaza impreuna pentru a proteja locuri sacre de pe meleagurile lor. 
 
Cand vorbim despre interactiunile cu spiritul viu al galaxiei, atunci ne referim la conexiunea cu 
Soarele Central Galactic. Acesta este centrul spiritual al galaxiei. E nevoie de o extindere a 
mintii si constientii foarte mare pentru a va pregati sa interactionati cu spiritul galaxiei. O cale 
prin care suntem capabili sa ne conectam cu spiritul galaxiei este prin folosirea conceptului nativ 
american cunoscut sub numele de Kachinas. (Nota autorului: indienii Hopi vad in aceste papuse 
sculptate fiinte spirituale care pot sa ajute la aducerea unei recolte bogate si o viata linistita si 
buna. Indienii Hopi se imbraca in costume specifice si executa ceremonii de dans cu 
reprezentari ale Kachinas). Idea din spatele acestul concept este ca aceste Kachinas sunt 
intermediari spirituali. Un intermediar este necesar daca nu puteti vorbi sau comunica direct cu 
un spirit. Daca se doreste comunicarea cu un membru decedat al comunitatii, este posibil sa nu 
aveti capacitatile mediatice corespunzatoare pentru a o face. Ati putea merge la un medium, iar 
acest medium poate juca rolul de intermediar intre voi si acel spirit, unde mediumul este capabil 
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sa vorbeasca cu spiritul acelei persoane decedate. Acest proces este o practica cunoscuta de 
sute de ani si chiar si prezentata sau discutata in Vechiul Testament. Kachina Galactica va 
poate ajuta sa va conectati spiritual cu energia Soarelui Central. 
 
 

 
 
 
Constientizarea energiei Soarelui Central a avut loc pe planeta pe 21-22 decembrie 2012. 
Alinierea cu Soarele Central a fost un eveniment astronomic si astrologic seminificant. Scopul si 
energia principala a acestei alinieri a fost de a deschide constienta semintelor stelare de pe 
planeta pentru energia soarelui central. Pamantul are nevoie de mai multe informatii de la 
Soarele Central. Avem nevoie sa ne conectam spiritual cu Soarele Central. 
 
Toti marii invatatori spirituali si maestrii ascensionati provin din Soarele Central si se afla in 
conexiune cu acesta. Exista un Consiliu Galactic care se intalneste in zona centrului galactic. 
Exista o hierarhie de maestrii ascensionati care se conecteaza si se intalnesc pentru a avea 
grija si urmari evolutia si progresiul energiilor si formelor de viata din aceasta galaxie. Nu e 
nevoie de o rezonanta spirituala pentru a va alinia cu ei. Luati seama, din cauza acestei alinieri 
cu Soarele Central din decembrie 2012, codurile voastre ADN au fost deblocate, astfel incat 
puteti sa incepeti sa interactionati cu spiritul Soarelui Central.  
 
Este mai dificil sa intelegeti cu sa interactionati cu Spiritul Galaxiei. Atunci cand vreti sa 
interactionati cu spiritul Pamantului, atunci puteti folosi roata medicinala, sau sa mergeti intr-un 
loc sacru pe un munte de exemplu, cum este muntele Fuju din Japonia si sa interactionati de 
acolo cu Pamantul. Dar cum ati putea sa interactionati atunci cu galaxia? Iata cateva metode de 
a interactiona cu spiritul galaxiei: 1) puteti folosi vizualizari si proiectari mentale pentru a calatori 
in centrul galactic; 2) Puteti sa calatoriti de la distanta catre centrul galactic folosindu-va corpul 
astral prin calatorii sau priviri de la distanta; 3) puteti sa va focusati vizualizarile pe zona inimii 
galaxiei cunoscute sub numele de Soarele Central si sa primiti energie inalta din acea zona.  
 
Puteti sa calatoritii sau sa va proiectati mental pe Arcturus sau la Lacul Cristalului Arcturian, 
pentru ca din lacul cristalului arcturian, puteti sa calatoriti mai departe de acolo catre soarele 
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central. Poate va este greu sa calatoriti catre soarele central direct de pe Pamant si de aceea 
ideea de a merge pe Arcturus va va ajuta sa va conectati mai usor folosind acest pas ajutator. 
 
Daca sunteti capabili sa va proiectati sau bilocati sinele la Lacul Cristalului Arcturian sau in 
Templul Cristalului, atunci ati putea considera acest loc ca un punct de plecare si astfel sa 
interactionati mai usor cu spiritul galaxiei. Templul si Lacul Cristalului Arcturian trec cu mult 
peste frecventa densitatii Pamantului. Cand sunteti in Lacul Cristalului, va flati in acelasi timo si 
in corpul vostru pentadimensional. Corpul vostru pentadimensional poate sa calatoreasca si sa 
interactioneze mult mai mult cu energii inalte decat daca ati porni din corpul vostru 
tridimensional pamantesc. 
 
Va pot compara situatia cu calatoria spre Marte. Este dificil sa porniti de pe Pamant si sa 
mergeti pe Marte. De exemplu exista ideea de a merge mai intai pe Luna si astfel sa se 
depaseasca deja partea mai dificila a calatoriei intregi. Sa decolati de pe Pamant necesita o 
cantitate foarte mare de energie. E nevoie de mult combustibil pentru a depasi campul 
gravitational al Pamantului. Pornind insa din spatiu de pe o statie spatiala sau de pe luna ar 
oferi asadar avantaje. In acelasi fel este un avantaj de a pleca de la templul arcturian al lacului 
de cristal catre soarele central.  
 
Vizualizati Soarele Central continand o structura de tip templu in centrul acestuia. Acest centru 
este atat de magnific pentru ca le este casa tuturor maestrilor ascensionati de pe toate 
planetele locuite in galaxie. Este un palat cu o energie spirituala minunata. O vizita a acestui loc 
va va permite sa primiti informatii si ghidare inalta. Soarele Central contine lumina cuantica, 
care poate sa fie folosita pentru vindecare cuantica, lumina cuantica transcende dualitatea, 
transcende polarizarea. Origina ei este in Soarele Central.   
 
Cand am vorbit despre cosntienta cosmica, ne focusam pe constienta galactica si pe soarele 
central galactic. Daca puteti crede ca Pamantul are o constienta si un spirit, atunci sper ca 
puteti crede ca si galaxia are o constienta si o energie spirituala. Exista insa si o energie 
spirituala a universului? Cum va pozitionati sau conectati in acest caz? Atunci cand vorbim 
despre constienta cosmica, includem de asemenea si abilitatea de a intelege si interactiona cu 
spiritul universului. Conectandu-se si avand o interactiune cu constienta galactica este un pas 
imens.  
 
Doresc sa introduc aceasta idee a constientei cosmice. Este posibil de asemenea sa 
interactionati cu constienta universului. Voi evoluati, iar o parte din evolutia voastra mai inalta va 
va aduce in punctul in care veti putea interactiona cu constienta cosmica. Taoistii au facut 
aceasta experienta. Exista practicanti ai Taoismului care au primit informatii si energie din 
cosmos. Filozofia lor se rezuma la marele Tao, care se bazeaza pe lumina si energia cosmica si 
spiritul cosmosului.  
 
Va voi conduce acum intr-o meditatie pentru ca sa va puteti conecta cu Soarele Central si cu 
spiritul Soarelui Central. Este posibil sa primiti mesaje, energie sau viziuni in timpul acestei 
meditatii.  
Respirati de 3 ori adanc si intrati intr-o stare de echilibru spiritual. Eu, Juliano, trimit un coridor 
de lumina catre fiecare dintre voi in casele voastra pamantesti, oriunde ati fi pe Pamant, si va 
incurajez sa ii permiteti spiritului vostru sa se ridice prin chakra voastra coroana si sa 
calatoareasca cu mine cu viteza gandului prin coridorul creat. 
 
Voi folosi intonarea ta, ta, ta… Unii m-au intrebat ce inseamna acest ta, ta, ta, este un cuvant 
arcturian care inseamna mai repede, mai repede, mai repede…Inseamna ceva mai rapid decat 
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un cuvant sau sunet poate reda sau ceva la fel de rapid ca si viteza gandului. Asadar, simtiti 
cum spiritul vostru se inalta prin chakra voastra coroana, intrati in coridor si calatoriti acum cu 
viteza gandului prin acest coridor catre Templul Cristalului Arcturian (intonare ta, ta, ta… ).  
 

 
 
Calatoriti cu viteza gandului acum si ajungeti la Templul Cristalului Arcturian. 
(Nota autorului: Lacul Cristalului Arcturian este cunoscut si sub numelre de Templul Cristalului, 
Este un mic lac cu puteri magice pe care arcturienii l-au amenajat pentru semintele stelare 
pamantesti ca acestea sa poata vizita acest loc si sa poate accesa energiile 
pentadimensionale). Peste acest lac exista un dom de sticla. Intrati prin acest dom si gasiti 
corpul vostru pentadimensional in pozitie de meditatie undeva in jurul lacului, care va asteapta. 
Sunteti in perfecta aliniere cu corpul vostru pentadimensional si acesta sta impreuna cu restul 
de 1600 corpuri pentadimensionale ale semintelor stelare in meditatie in jurul lacului. Eu, 
Juliano ridic cristalul din centrul lacului, cu 30 de metrii in inaltime. Cristalul este destul de lung 
si adanc in apa, iar acum este ca. 30m deasupra apei. Lumina spirituala si enegia cristalului ca 
inunda al 3-lea ochi, va deschide pentru constienta galactica si pentru abilitatile galactice. 
 
Eu, Juliano, acum creez un alt coridor de lumina intre voi, cei care acum sunteti in jurul lacului 
cristalului si care duce direct la centrul galactic. In centrul galactic, soarele galactic, exista acest 
palat magnific care nu poate fi descris in termeni pamantesti, care pot sa ii descrie in mod 
corespunzator frumusetea si imensitatea. Este un palat pentru maestrii galactici, care au grija si 
monitorizeaza cele ca. 5000 de civilizatii si planete cu forme inalte de viata in aceasta galaxie. 
Este un palat magnific in zona soarelui central, iar acest coridor de deasupra voastra va 
conecteaza direct cu acest palat. 
 
Simtiti cum corpul vostru spiritual se inalta din corpul vostru pentadimensional din jurul lacului, 
dati-I voie sa faca acest lucru, si calatoriti cu mine cu viteza gandului catre centrul galactic, catre 
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acest palat (intonari Ta, ta, ta …). Cu viteza gandului calatoriti in jur de 26000 de ani lumina 
catre centrul galactic si soarele central. Ajungeti acum in acest palat magnific unde maestrii 
galactici va asteapta si au pregatit o zona speciala de receptie pentru voi ca sa fiti impreuna cu 
ei. Intrati in acea zona de receptie si intra acum in meditatie si liniste pe masura ce voi 
interactionati cu maestrii galactici si cu soarele central si va bucurati de acest timp impreuna 
aici. Intram acum in liniste.  
 
Maestrii galactici coboara energii speciale pentru voi in acest moment, pe care le veti putea lua 
cu voi inapoi pe Pamant. Primiti acum constient aceste energii. Primiti si procesati acum aceste 
energii de la maestrii galactici. Integrati acum toata aceasta lumina si aceste energii. Ati creat 
acum o conectivitate deosebita cu soarele central (intonari Oooooohh). 
… 
Va pregatiti sa parasiti acum acest palant din soarele central, dar veti fi capabili sa va intoarceti 
de fiecare data cand aveti nevoie si sa fiti din nou impreuna cu acestia. Iesiti idn acest palat si 
va conectati si intrati din nou in coridoril de lumina pe care l-am pregatit pentru voi. Cu viteza 
gandului calatoriti acum inapoi la Lacul Cristalului Arcturian, fiind constienti ca ati facut acest 
contact minunat si il veti putea reaprinde si folosi mereu in viitor. 
 
Intrati acum in coridor (intonare Ta, ta, ta). Calatoriti cu viteza gandului distanta de 26000 de ani 
lumina instantaneu, inapoi la Lacul Cristalului Arcturian, intrati in perfecta aliniere in corpul 
vostru pentadimensional, incarcati , extinsi si energetizati.  Acum, parasiti corpul 
pentadimensional pe masura ce cristalul este coborat inapoi in apa lacului. Intrati in coridorul 
catre Pamant si casa voastra si calatoriti acum cu viteza gandului prin acest coridor inapoi pe 
Pamant (intonare Ta, ta, ta). Ajungeti la 2 metrii deasupra corpului vostru fizic si , intr-o aliniere 
perfecta, intrati acum in corpul vostru fizic, aducand cu voi toata aceasta experienta inaltatoare 
in soarele central galactic, sau la Lacul Cristalului Arcturian, o noua constientizare si a fost 
coborata si integrata toata aceasta enegie galactica in toate corpurile voastra incl. in corpul 
vostru tridimensional fizic. 
 
Integrati acum toate aceastea si pregatiti-va sa va intoarceti in constienta voastra normala 
fizica. Va fi nevoie, sunt sigur de asta, de cateva ore sa procesati toata aceasta lumina si 
energie. Unii dintre voi poate vor primi noi cuvinte, noi idei, noi intuitii si viziuni, altii poate vor 
simiti puterea acestei experiente care nu se mai poate descrie in cuvinte. Unii dintre voi vor trai 
poate vise foate frumoase la noapte, integrand aceasta experienta. Sunteti exploratori ai 
constientei, si sunteti unul din primele grupuri care vizitati Soarele Central in acest fel. 
Deschideti acum ochii si reintoarceti-va in stadiul de constienta normala in aici si acum cat mai 
bine. Va trimit dragostea si binecuvantarile mele. 
 
Eu sunt Juliano, o zi buna. 
 


