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     Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii! In aceasta lectura vrem sa privim asupra 

subiectului complex cunoscut sub numele de karma. Exista diferite niveluri de karma si le vom 
explora pe toate impreuna. De asemenea, vreau sa vorbesc in mod specific despre karma 
raportat la propria voastra ascensiune.  
 
     Voi incepe sa privim fiecare nivel in parte al karmei, si vedem ca exista nivelul personal, apoi 
aceasta exista la nivel de grup sau suflet, si mai exista si la nivel de tara  si la nivel planetar. Cu 
alte cuvinte, fiecare din aceste niveluri enumerate au conexiuni karmice. Aceste conexiuni pot 
exista chiar si la nivel galactic in diferitele galaxii. Exista diferite reguli si regulamente pentru 
fiecare nivel enumerat de karma. Voi vorbi mai intai despre karma la nivelul planetar, deoarece 
cred ca informatiile pe care le vom explora impreuna vor fi foarte relevante si va vor ajuta sa 
intelegeti ce se intampla acum pe planeta Pamant.  
 
     Voi incepe asadar prin a vorbi despre Pamant si despre karma acestei planete. Exista energia 
planetara si karma planetara. Unul dintre factorii care influenteaza karma la nivel planetar este 
faptul ca Pamantul este o zona a liberului arbitru. Vedeti voi, in general scopul sau dorinta voastra 
ca un suflet care are o experienta in dimensiunea a 3-a este de a dizolva karma si de a completa 
toate lectiile karmice necesare. Bineinteles ca exista karma generata si din fapte bune, asa cum 
exista generata de evenimente si situatii negative/rele. Stiu ca in general oamenii vad karma ca o 
plata care trebuie sa fie facuta sau o pedeapsa in urma unor fapte rele in viata actuala sau intr-o 
viata anterioara. Desigur ca acest lucru este o descriere acurata, dar puteti sa primiti si karma 
pozitiva generata din fapte bune, iar acestea pot fi luate cu voi pentru a va ajuta sa rezolvati 
anumite situatii dintr-o viata in alta. Daca puteti accepta ca scopul general este acela de a dizolva 
karma si de a fi eliberat de aceasta, atunci ati putea spune ca puteti sa absolviti lectiile 
Pamantului. Absolviti acest periplu pe Pamant cand nu mai aveti karma. Un alt fel de a spune 
lucrurilor pe nume este ca nu mai exista lectii pentru voi sa le invatati. Aceasta reusita este foarte 
importanta si un scop inalt si este legat de Ascensiune. 
 
     Ideea Ascensiunii este ca cei care si-au accelerat lectiile si si-au completat karma pot absolvi 
si parasi Pamantul si dimensiunea a 3-a.  Ascensiunea inseamna ca nu va intoarceti pe Pamant 
si in dimensiunea a 3-a cu exceptia situatiei in care cereti voi acest lucru, sau va intoarceti pentru 
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a implini un anumit serviciu inalt. 
 
     Karma poate fi accelerata. Exista vieti in care se invata foarte repede si sunteti capabili sa 
invatati si completati 3, 4 sau chiar 5 lectii majore. Exista si vieti insa in care lucrurile stagneaza, 
in care se pare ca nu faceti nici un progres. In cea mai mare parte, aceasta viata, mai ales pentru 
voi ca seminte stelare, este accelerata. Astfel karma se aliniaza la accelerarea din energiile 
Pamantului. Karma accelerata ca in forma de plata karmica sau acumulare de recompense 
spirituale pentru anumite fapte se manifesteaza mai repede. Astfel, cand karma se consuma 
incet, atunci ceea ce faceti in aceasta viata nu isi va avea efectul complet manifestat decat in 
parcursul a urmatoarelor 3, 4 sau 5 vieti. Acest caz este de subliniat mai ales atunci cand este 
vorba de plata karmica pentru fapte si actiuni rele sau gresite. Aceasta explica de ce uneori 
oamenii traiesc experienta platilor karmice in forma unei soarte amare sau neplacute intr-l alta 
viata decat cea in care aceasta karma a fost acumulata.  Evenimente nefericite pot sa fie legate 
de lucruri care le-ati facut intr-o viata anterioara sau chiar cu 2 sau 3 vieti inainte. In cazul karmei 
accelerate, ceea ce faceti in viata curenta isi va gasi "rasplata" in forma de plata sau recompensa 
spirituala, in aceeasi viata in care sunteti acum. Eu numesc acest caz karma accelerata. Este 
bine sa traiti intr-o perioadain care exista karma accelerata, dar este foarte dureros pentru cei 
care fac lucruri foarte rele sau gresite. Acesta este un motiv pentru care sunteti martori de deseori 
la plati karmice imediate sau efecte imediate asupra oamenilor care comit fapte pline de rau in 
aceasta viata. Vedeti voi, karma accelerata este omniprezenta; este in campul energetic al 
acestei planete. Aceasta planeta trece prin experienta accelerarii si a karmei accelerate.  
 
     Probabil ca personal simtiti ca at trait defapt 3 sau 4 vieti deodata in aceasta singura viata. Stiu 
ca unii dintre voi chiar simt ca ceea ce s-a intamplat in ultimii 4-5 ani a reprezentat o schimbare 
atat de mare sau un volum atat de mare de evenimente cat pentru o viata intreaga. Astfel 
intelegeti ca treceti prin experienta karmei accelerate. Vreau sa subliniez ca aceste timpuri ale 
karmei accelerate au loc tocmai pentru ca voi sa aveti posibilitatea sa invatati asa de multe intr-o 
perioada de timp asa de scurta. Da, poate este stresant, si uneori v-ati putea simti coplesiti in 
aceasta viata. Fiecare planeta are echilibrul propriu karmic.  Fiecare planeta ofera avantaje sau 
dezavantaje in ceea ce priveste karma. Pamantul este o zona a liberului arbitru, ceea ce are 
consecinte majore in procesul karmic si pentru a invata lectiile aferente. Exista alte planete in 
galaxie care nu sunt zone cu liber arbitru, de aceea dizolvarea karmei sau accelerarea lectiilor 
karmice au loc intr-un alt ritm si context. Uneori se poate spune ca Pamantul este un loc dificil de 
a trai datorita liberului arbitru, pe de alta parte, tocmai pentru ca acesta exista, apar oportunitati 
majore de a accelera karma si de a concluziona lectiile aferente karmei. Asa se explica faptul de 
ce atat de multe suflete stau coada sa se incarneze pe Pamant.  Asta inseamna ca chiar daca v-
ati fi nascut intr-o tara saraca pe Pamant si ati putea supravietui numai 6 luni, acest lucru ar 
prezenta totusi un avantaj important pentru procesul de avansare karmica si de completare a 
lectiilor necesare. 
 
     Cum se leaga asadara karma si accelerarea karmei de procesul de ascensiune? Cred ca este 
clar ca ati integrat o perceptie si o intelegere adanca a calatoriei sufletului vostru in aceasta viata 
precum si in vietile anterioare. Acum stiti ca va aflati in aceasta calatorie spirituala, si ca acesta 
viata este una din multitudinea de experiente pe care le aveti, si sunteti constienti ca progresati. 
Toate acestea reprezinta o constientizare si cunostiinte pe care le-ati castigat din aceasta viata. 
Fiind in aceasta constienta a acestui drum ales va plaseaza intr-o pozitie mult mai buna de a 
accelera propriul progres, de a invata lectiile si de a va accelera karma si de a completa si finaliza 
lectiile aferente acesteia. Ideea Ascensiunii este ca atunci cand ati atins in nivel destul de inalt de 
intelegere si integrare a lectiilor incat va este posibil sa completati si sa absolviti scoala 
Pamantului. Ce bucurie si accelerare mare are loc atunci cand sunteti constienti ca ati finalizat 
lectiile dorite ale vietii pe Pamant! 



 
     Dar se poate sa mai aveti inca destule lectii de terminat. As vrea sa folosesc exemplul celor 
care studiaza Budismul Zen sau se hotarasc pentru alte cai similare ale meditatiei. Cateva dintre 
aceste cai sunt cai foarte avansate catre iluminare. Starea de iluminare este considerata deseori 
o necesitate sau o rechizita inainte de ascensiune. Asta inseamna ca una din cerintele pentru 
propria ascensiune ar fi sa atingeti inainte aceasta stare de iluminare. Iluminarea are multe 
definitii. Pentru scopul acestei lecturi, voi spune ca iluminarea are mai multe atribute foarte 
importante. Primul se refera la intelegerea profunda a karmei si lectiile vietii si a Rotii Vietii. Este 
important pentru sa intelegeti ca aveti multe vieti si ca sufletul progreseaza si ca puteti absolvi 
scoala Pamantului. A doua cerinta sau al doilea atribut al iluminarii este atingerea sin integrarea 
Costientei Unitare, iar al 3-lea aspect cu o importanta egala este atingerea unei stari de binestare 
profunda pana la punctul in care sa fiti extaziati, fericiti, echilibrati. Ati avea astfel abilitatea unei 
perceptii mai inalte si mai adanci a realitatii, iar aceasta perceptie estinsa a realitatii v-ar da o 
mare si bucurie si pace interioara. Ati intelege echilibrul si energia acestei dimensiuni a 3-a.  
 
     Ce se intampla atunci cand nu atingeti iluminarea? Ce ar insemna acest fapt pentru propria 
ascensiune? Stiti de multe cazuri de calugari care s-au devotat timp de multi ani practicilor 
meditative pentru a atinge acest stadiu iluminativ, astfel unii au ajuns in acest stadiu si au trecut 
prin experienta numita "Nirvana", dar de asemenea multi nu au reusit sa atinga acest stadiu inalt. 
Este o cale lunga cu multe meditatii, lectii si chiar suferinta. Calea iluminarii este incoronata de 
succes numai in putine cazuri, si nu este o cale usoara, dar bineinteles, este cea mai implinitoare 
si o cale ultimativa. Vedeti voi ca totusi Ascensiunea prevede ca voi sa traiti in timpuri accelerate. 
Ghizii si invatatorii vostrii stiu ca s-ar putea sa nu fiti pregatiti 100% pentru iluminare. Ar putea sa 
fie si alte lectii de care este nevoie pentru a completa acest ciclu, dar Maestrii va vor permite sa 
sariti peste un grad sau doua. Asta inseamna ca voi toti va aflati in stagiile finale are incarnarilor 
pe Pamant si ca puteti ascensiona, voi toti! 
 
     Stiu ca unii dintre voi ati putea avea o perceptie joasa asupra propriei valori si ca intr-adevar 
credeti ca nu meritati Ascensiunea. Ati putea crede chiar ca nu sunteti destul de spirituali pentru a 
ascensiona.  Putem sa continuam astfel cu multe scuze diferite pe care vi le aduceti pentru a va 
convinge ca nu sunteti destul de avansati spiritual si pregatiti pentru Ascensiune. Am auzit deja 
toate scuzele posibile. Aveti o intelegere corecta si aveti si cunostiintele spirituale necesare, aveti 
o perceptie spirituala,  si aveti cu toti un Coeficient de Lumina Spirituala inalt.  Ghizii si invatatorii 
spun mereu sa pastrati cererea voastre pentru accelerare, iar noi va vom ridica chiar daca nu 
sunteti 100% iluminati. Va vom inalta pentru ca stim ca va apropiati de sfarsitul lectiilor voastre 
presonale karmice. Stim ca aceasta planeta se afla intr-o faza de karma accelerata, asadar mai 
sunt inca multe lectii care vor veni in viata voastra. Cel mai important lucru este sa continuati 
munca voastra spirituala si sa incercati mai departe sa va invatati lectiile cat de bine si complet 
puteti. Ganditi-va la o scoala si ganditi-va ca un elev sare o clasa. Invatatorul poate ruga elevul 
sau studentul sa inainteze la urmatorul nivel. Acest lucru se intampla insa numai atunci cand 
invatatorul stie ca studentul va lucra si invata din rasputeri. Nimeni nu va trimite un elev sau 
student intr-o clasa mai inalta pentru ca este lenes. Invatatorii nu vor impinge pe cei lenesi inainte; 
ci pe cei care sunt harnici si dornici. Pentru a primi acest cadou de avansare spirituala trebuie sa 
faceti dovada propriei dedicatii si munci spirituale la nivel personal, referitor la propriile lectii. 
 
     Pamantul are un tipar karmic care este legat de Ascensiune, dar si de liberul arbitru. Exista 
tipare diferite pe planete diferite. Faptul ca exista liberul arbitru pe Pamant care este legat de 
karma inseamna ca exista mai mult pericol si capcane. Exista astfel chiar si posibilitatea 
distrugerii planetei din cauza razboaielor sau a prabusirii sistemelor biosferei. Pe alte planete, nu 
exista aceleasi lectii karmice care exista pe Pamant. Exista planete care v-ar da o stabilitate mai 
mare. Pe o planeta stabila ati stii ca nu ar exista deloc posibilitatea unui razboi nuclear si de 



asemenea ati fi siguri ca biosfera nu ar avea niciodata un colaps. Dar in acelasi timp provocarile 
in acest context ar fi mai putine si nu asa de mari, astfel ar fi posibil sa nu continuati cu aceeasi 
ardoare lectiile sufletesti cum o faceti pe Pamant. Fiecare viata are necesitatile ei, de exemplu 
daca ati avut o viata dificila inainte, poate doriti sa va incarnati pe o planeta unde exista mai multa 
stabilitate. In aceasta v-ati hotarat ca nu aveti nevoie de mai multa stabilitate, pentru ca daca ati fi 
avut nevoie de acest lucru, Pamantul nu este planeta potrivita, pentru ca nu exista stabilitate la un 
nivel general. Este de asemenea adevarat ca voi contribuiti in general la o constientizare 
spirituala, si ajutati sa creati un Pamant mai stabil. Fiecare planeta are o cale karmica. As dori 
acum sa vorbesc despre alte intrebari si fatete legate de karma. Eu voi pune aceste intrebari si le 
voi raspunde. 
 
     Prima intrebare este: "Cum afecteaza interferentele si interventiile de pe alte planete sau alte 
dimensiuni, de catre fiinte extraterestre, karma Pamantului?" Eu, Juliano, vorbesc despre karma 
Pamantului si procesul care ar trebui urmat si despre lectiile care trebuie invatate. Dar ce se 
intampla daca alte sisteme planetare si fiinte extraplanetare intervin in karma Pamantului? O 
astfel de interferenta poate veni la mai multe nivele. Poate connduce la o dominare planetara.  
 
     Ati auzit cu totii de Zechariah Sitchin si teoriile sale despre cea de-a 12-a planeta si cum fiinte 
extraterestre care provin de pe o planeta care se afla pe o orbita eliptica si neregulata intra 
periodic (circa la fiecare 2000-3000 de ani) in acest sistem solar al Pamantului, intra pe scena 
Pamantului. Aceste fiinte se numesc Annunaki, si este trist ca aceste fiinte si-au pus ca misiune 
dominarea Pamantului si de a face sclavi din locuitorii planetei.  Daca vreti o comparatie, aceasta 
situatie este una similara cu felul in care europenii au cucerit si facut din nativii nordamericani 
sclavi. Da, Annunaki au adus cu ei si anumite capacitati si progrese, cum ar fi scrierea 
cuneiforma, sau scrierea de scrisori. Dar in acelasi timp acestia au intervenit in planul genetic 
structural al planetei.  
 
     Astfel de interferente din partea fiintelor extraterestre, cum ar fi Annunaki, schimba karma 
planetara, si in mod particular, aduc cu ele anumite probleme care nu au existat de exemplu 
inainte. Trebuie sa fie clar ca vorbim aici de asemenea despre "karma galactica". Este naiv sa ne 
gandim ca orice exista planeta cu viata inalta pe ele in aceasta galaxie care este in totalitate pura 
si fara influente din alte surse externe acestora. Fiecare planeta in aceasta galaxie, in acest 
moment, care are forme de viata inalte, a fost vizitata. In multe cazuri au existat de asemenea 
"interferente". Coduri genetice au fost aduse de anumite fiinte , uneori numite "Nephilim" (cei care 
au cazut, cei care au venit din cer, cei care au venit cu nave spatiale). Aceste fiinte Nephilim au 
coborat pe planeta si s-au amestecat cu specia Adamica. In ciuda acestor interferente, voi v-ati 
pastrat totusi abilitatea de a putea fi pur in totalitate. Inca mai aveti toate abilitatile spirituale, chiar 
daca intregul ADN al speciei umane a fost modificat sau manipulat. Sistemul de baza si planul 
genetic principal al speciei Adamice ramane intact. E nevoie de un efort foarte mare si de 
disciplina si meditatie pentru a mentine punctul si stadiul puritatii. Karma Pamantului si a speciei 
Adamice este inca pura pentru cei care cauta Ascensiunea. 
 
     Va voi conduce acum intr-o meditatie in care voi veti intra constient in propriul ADN. Veti intra 
in mintea voastra, care este multidimensionala, cea care contine adevarul, codurile originale. 
Mintea are cunostiintele necesare cum sa fiti in stadiul de iluminare si cum sa ascensionati. Deci 
mergeti acum constient in interiorul propriei minti, in creierul vostru care contine codurile de baza, 
codurile pure ale originii voastre. (Incantari OOOOMMM.) Aceasta legatura pura cu ceea ce este 
cea mai inalta sursa a puritatii spirituale proprii si a sursei ADN-ului, intrati in contact cu ceea ce 
numim Codul Original Adamic. ADN-ul pur Adamic este inca in voi.  Puteti afirma: "Ma deschid 
acum pentru cel mai inalt si pur cod, Codul Sursa penntru fiinta mea. Ma deschid acum pentru 
acest cod". Vom intra intr-o scurta meditatie. Atunci cand va deschideti catre Codul Sursa, atunci 



energiile iluminarii si Codurile de Ascensiune vi se deschid si va sunt disonibile. Acest lucru este 
unul dintre aspectele frumoase a existentei acum pe Pamant, deoarece acest cod sursa, cod pur 
al speciei adamice, este inca disponibil pentru voi toti. Acest lucru este adevarat chiar daca au 
existat incercari de manipulare a codurilor genetice pe planeta din partea altor fiinte extraterestre. 
Unul dintre marile daruri ale dimensiunii a 3-a pe Pamant este claritatea accesului la aceste 
coduri sursa originale.  
 
     Aduceti-va aminte ca au existat si alte razboaie in galaxie si ca au existat planete care chiar au 
fost distruse. Exista multe niveluri de karma prin care planetele sunt interconectate. Asta 
inseamna ca aceasta poate sa fie interplanetara; adica sa fie intre planete. Sau poate sa fie 
intraplanetara, adica numai specifica unei singure planete. Cei dintre voi care ati avut experiente 
interplanetare sunteti Starseeds/Seminte Stelare. Starseeds sunt fiinte care au calatorit prin 
galaxie. De cele mai multe ori alegeti sa ramaneti intr-un anumit sector al galaxiei, unde noi, 
arcturienii, ne aflam. Exista alte fiinte in apropiere in aceasta sectiune a galaxiei, cum ar fi 
Pleiadienii, Siriusienii si Antarienii.  Noi numim karma interplanetara "karma cosmica". Asadar 
atunci cand va vorbesc despre experiente karmice pe alte planete, ma refer la experientele 
voastra mai inalte pe aceste planete, care sunt experriente pozitive. Ati adus cu voi din aceste 
experiente multe cunostiinte cum este sa traiti pe o planeta mai inalta vibrational, una mai stabila 
care este mai evoluata spiritual. Ati adus cu voi cunostiinte tehnice si tehnologice inalte in 
legatura cu practicile spirituale si vindecarea planetara. 
 
     Pe de alta parte, exista si karma cosmica negativa, adica sa va incarnati pe alte planete pentru 
a face anumite plati karmice. Am vorbit despre acest lucru intr-o lectura acum cateva luni cand m-
am referit la conceptul "iadului". Atunci cand privim anumiti lideri mondiali care au comis crime si 
genocid , atunci va pot spune ca aceste suflete au, in urma astfel de fapte, experiente pe planete 
mai joase vibrational unde pot invata despre consecintele faptelor lor. Aceste planete vibreaza la 
o frecventa mai joasa decat a Pamantului. Pe Pamant, exista raul care exista, dar puteti mereu 
alege sa nu participati in acesta, si exista destula libertate astfel incat va puteti intoarce mereu la 
libertatea voastra mentala si de expresie, cea de a gandi ce va doriti. Dar exista planete unde nu 
exista alegere. Exista planete unde karma proprie impune sa ramaneti in acelasi context de 
violenta si constienta joasa fara a avea posibilitatea de a scapa de acest context. Niciodata!  el 
putin atata timp cat sunteti incarnati acolo si lectiile karmice nu au fost integrate, datorita faptului 
ca nu exista defapt "niciodata" in acest univers. Intr-un final are loc un avans si o evolutie 
spirituala pana la momentul cand fiintele care au experiente acolo se pot elibera din acest 
context. Chiar si pe astfel de planete joase, exista interventii si vizite ale fiintelor inalte. 
 
     Un alt aspect al karmei planetare este legat de anumite grupuri religioase pe planeta urmaresc 
practica de a directiona proprii adepti de a se reincarna pe o planeta pe care doresc a o domina in 
viitor. O astfel de planeta nu este o planeta pentadimensionala. Nu este un rai, dar este o planeta 
pe care anumite reguli si regulamente cu care aceste fiinte au fost antrenate vor fi implinite. In 
majoritatea cazurilor s-ar putea spune ca o astfel de planeta disponibila in viitor ar putea crea si 
experiente pozitive, dar la fel poate avea diferite limitari, care , la baza lor, sunt legate de control. 
 
     Vom continua acum lectura noastra vorbind despre karma colectiva si la nivel de tara. Fiecare 
tara pe acest Pamant are propria karma. Statele Unite Ale Americii are propria karma si Rusia la 
fel. Israel are propria karma, si Egiptul are propria karma. Idea karmei si a lectiilor karmice a fost 
adusa in atentie prin gandirea astrologica cand a fost introdusa egiptenilor si poporului sumerian 
cu secole in urma. Acestora li s-au adus invataturi despre alinierile planetare care corespund 
anumitor tipare si aspecte de caracted si unor anumite lectii pe care o persoana le va intampina 
dupa ce se naste. Daca se stie data de nastere si pozitia lunii si a altor semne astrologice in acel 
moment, atunci se poate determina care sunt lectiile de viata si ce provocari vor aparea in 



aceasta viata. La fel, fiecare tara are diagramele proprii astrologice atunci cand se naste. Pozitiile 
stelelor sunt legate de karma tarii. Vrau sa fiu clar si concis, nu sunt stelele care creaza aceste 
lectii karmice sau aceste influente in propriile experiente. Mai degraba stelele si alinierea lor 
reprezinta o oglindire a energiei acelui moment in univers si in galaxie si in zodiac si sistemul 
solar aferent. Energia este in continua schimbare. Una dintre problemele aparute in astrologia 
practicate pe Pamant este ca nu se ia in considerare si alte parti din galaxie legate de Pamant. 
Acesta este un subiect complex si adanc. Fiecare tara are o anumita karma, si de examplu, 
Statele Unite isi implinesc destinul karmic. De asemenea, fiecare tara are anumite lectii de 
invatat. Este foarte interesant cand ne gandim ca fiecare tara are lectiile proprii de invatat.  
 
     Haideti sa privim acum karma din perspectiva grupului de suflete. Fiecare dintre voi provine 
dintr-un grup de suflete. De exemplu dintr-un grup de suflete crestin. De exemplu puteti face parte 
dintr-un grup de suflete de evrei, sau un grup de suflete al nativilor americani sau in alte contexte 
spirituale sau religioase. Fiecare grup de suflete are anumite lectii particulare si propria karma 
specifica acestui grup. Unul dintre cele mai dificile lucruri de inteles pe aceasta planeta este 
genocidul. De ce exista grupuri largi de oameni care sunt ucisi? Ce este atat de special in 
legatura cu acel grup de suflete care este ucis care atrage aceasta karma a distrugerii? Nu exista 
un raspuns usor. Dintr-un punct de vedere karmic s-ar putea spune ca au existat experiente pe 
alte planete care trebuie acum echilibrate pe Pamant. Daca v-as spune care ar fi cealalta 
experiente pe o alta planeta care trebuie reechilibrata, inca ati putea intreba de ce trebuie sa 
existe durere si sa fie comisa inumanitate la un nivel atat de extrem. Voi spune numai acest lucru: 
ca nu aveti toate informatiile referitoare la fiecare grup, si uneori, interferentele intr-un grup karmic 
creaza intuneric si atrag negativitate care poate fi accelerata si magnificata. Vreau sa va explic 
acest lucru in termeni mai simplii: cu cat inaintati mai sus in lumina si vibratia spirituala, orice 
greseala sau act intunecat comis, poate fi amplificat si creaza consecinte dramatice. Lectiile 
karmice se bazeaza de asemenea si pe accelerare, magnificare si amplificare. Voi lucrati acum 
sa va amplificati lectiile sufletesti. Lucrati personal sa va aduceti intr-o energie spirituala mai 
inalta. 
 
     Grupuri de suflete au experiente si pe alte planete, apoi acestea vin de Pamant, din aceasta 
situatie se pot creea lectii karmice care pot fi foarte dramatice si socante. Nu ati putea sa le 
intelegi in totalitate in acel moment, daca nu ati avea perspectiva mai inalta a experientelor 
multiplanetare al acestui grup. In aceasta discutie putem spune numai in cunostiinta de cauza ca 
fiecare tara si fiecare grup de suflete are karma si ca aceasta se desfasoara. Vedeti consecintele 
acestui fapt chiar acum, mai ales cand exista conflicte care apar cu alte grupuri de suflete. 
 
     Vom concluziona prezentarea noastra de azi vorbind din nou despre karma personala. Unua 
dintre dorintele si oportunitatile interesante pe Pamant este de a se elibera pe sine de karma 
grupului de suflete din care se face parte , sau de karma tarii si cea planetara si sa deveniti ceea 
ce numim noi "un suflet liber". Daca ramaneti legat de karma propriului grup se poate sa va 
confruntati cu limitarile si consecintele cu care se confrunta intregul grup sau intreaga tara. Exista 
sansa sa nu trebuiasca sa treceti prin acest lucru si sa va eliberati. Cred ca de aceea exista multi 
oameni care se muta in alte tari sau alte orase, pentru ca vor sa se elibereze de karma care se 
desfasoara in acel oras sau acea tara.  
 
     Dar chiar daca va mutati intr-o alta tara, inca mai aveti karma planetara, a Pamantului, si voi 
stiti la fel de bine ca noii ca Pamantul trece printr-o experienta de plata karmica care a inceput in 
epoca industrializarii. Suntem acum cu toti martori la consecintele unor actiuni destul de grave. 
De exemplu, imaginati-va ca sunteti cineva care polueaza cu chimicale, si apoi, intr-o viata 
imediat ulterioara, va nasteti intr-o familie care traieste in imediata apropriere a unui combinat 
chimic, si ca este posibil sa exista probleme de sanatate a respirtatiei din cauza poluarii. Acesta 



este inca un exemplu a karmei accelerate. Ati putea fi cineva care polueaza de exemplu, iar apoi 
in urmatoarea viata pe Pamant fiul vostru sa sufere in urma sensitivitatii la produse chimicale, iar 
la fel fiul vostru se poate sa fi fost cineva care a poluat intr-o alta viata anterioara.  In aceste 
timpuri aceste lectii karmice se intorc foarte rapid. Karma la nivel personal este foarte accelerata. 
Este dificil chiar de crezut ca astfel de lucruri pot avea loc asa de rapid. Exact despre asta 
vorbesc, karma accelerata, iar la nivel de suflet doriti sa fiti pe o planeta care are o karma 
accelerata. In aceste faze a karmei accelerate exista consecinte negative pentru multi oameni si 
de aceea va incurajez sa deveniti un suflet liber. 
 
     Multi ne intreaba: "Exista karma pe Arcturus?  Dar pe Pleiade?". Vreau sa spun ca noi nu 
suntem legati de karma Pamantului. Avem "karma", dar karma noastra are o natura dferita si voi 
explica acest lucru.  Avem anumite reguli si regulamente pe care trebuie sa le urmam astfel incat 
sa nu devenim legati de karma Pamantului.  Dar de-alungul anilor si experientelor unii dintre 
studentii nostrii au trecut granitele implicatiilor karmice de pe Pamant. Karma pe Arcturus este 
diferita pentru un motiv anume: putem vedea in viitor. Meditatiile noastre si deschiderea noastra 
larga spre o perceptie mai inalta de dau posibilitatea de a alege a actiune si de a ne gandi bine 
inainte de a o face, pentru ca vedem imediat consecintele karmice care pot avea loc timp de 200 - 
300 ani inainte. Adica, de exemplu, daca aleg sa tai padurea tropicala din Brazilia, voi vedea in 
viitor timp de 200 de ani de acum incolo daunele si consecintele acestui fapt. As face imediat 
alegerea de a inceta acest comportament. Acesta este avantajul de a invata imediat despre 
karma atunci cand portile perceptiei sunt larg deschise. Majoritatea dintre voi nu aveti portile 
perceptiei deschise. In dimensiunea a 5-a, karma devine o experienta complet diferita, pentru ca 
imediat ce vedeti cu propriile actiuni vor influenta experienta lucrurilor timp de 200-300 de ani in 
viitor, ati lua imediat o alta decizie. Atunci cand spunem "vedem" in viitor, vreau sa subliniem ca 
de asemenea si "simtim" durerea cauzata de actiunile negative. Exista si cazul cand cineva este 
constient de consecintele propriilor actiuni in viitor dar nu isi schimba comportamentul si decizia. 
Dar atunci cand in plus se vad clar si se si simt consecintele acestor alegeri, atunci le-ati schimba 
pe acestea imediat.  
 
     Vreau sa spun si ceva despre ingeri. Ingerii nu au karma. Ingerii sunt devotati 
serviciului. Vreau sa inchei discutia noastra de azi spunand ca serviciul este antidotul pentru 
karma negativa.  Cu alte cuvinte, cum puteti sa accelerati, sa depasiti karma negativa si actiunile 
negative proprii din aceasta viata sau o viata anterioara? Cum puteti sa faceti acest lucru cat mai 
repede posibil? Raspunsul este printr-un serviciu adus. Serviciul este solutia de a accelera si 
purifica  toate platile karmice inca neplatite, si este echivalentul meditatiilor profunde in cadrul 
Budismului Zen. Sunteti pe calea iluminarii. Serviciul va aduce mai aproape de iluminare. Asa 
functioneaza aprecierea adanca a serviciului in lumea spirituala si va pot spune ca exista 
oportunitati deosebite de a fi in serviciu aici pe Pamant. Acesta este un motiv , inca o data, de ce 
asa de multe suflete se incarneaza acum pe Pamant, datorita varietatii posibilitatilor de a intra in 
serviciu. Aceste posibilitati pot conduce la purificare, la dizolvarea karmei negative. Serviciul 
include ajutor pentru planeta si in procesul de vindecare planetara. Biorelativitatea, Orasele de 
Lumina Planetare si invataturile spirituale aduse sunt exemple de servicii minunate care va vor 
ajuta si pe voi personal pe calea accelerarii karmei.  
 

V-a vorbit Juliano.  O zi buna. 
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