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Salutari, eu sunt Juliano, noi suntem Arcturienii.   
 
Pentru a intelege stadiile de dezvoltare planetara, trebuie sa aveti o perspectiva galactica. 
Desigur noi, arcturienii, avem aceasta perspectiva. Am calatorit de-alungul galalxiei si am vizitat 
multe alte planete. Unele dintre aceste planete s-au dezvoltat in acelasi fel cum ati facut-o voi 
pe Pamant. Noi suntem consultanti si va oferim sprijinul nostru, comunicam telepatic din rolul de 
invatator ascensionat sau maestru pentadimensional. Cu alte planete nu am initiat inca acest 
proces. Mai degraba am ramas observatori. Aceasta este o parte din rolul nostru de antropologi 
galactici. Este comfortabil pentru noi si beneficiem in urma procesului de observare al unelor 
planete si dezvoltarea acestora, fara nevoia sau chemarea de a ghida direct planeta sau a 
interveni intr-un fel sau altul. 
 
Este relevant sa vorbim despre Consiliul Galactic in acest moment, pentru ca acesta 
monitorizeaza si supravegheaza dezvoltarea planetara si face recomandari pentru implicarea 
maestrilor ascensionati si a invatatorilor galactic, cum ar fi arcturienii. Am fost chemati de catre 
Consiliul Galactic sa ne implicam ca instructori, invatatori si consultanti pentru dezvoltarea unei 
constiente mai inalte pe Pamant. Am fost rugati de asemenea sa asistam la dezvoltarea 
Pamantului intr-o constienta mai inalta cu speranta si asteptarea ca munca noastra, impreuna 
cu cea a maestrilor ascentionati, sa contribuie la completarea stadiului 1 de dezvoltare 
planetara si astfel trecerea Pamantului la stadiul 2 de dezvoltare planetara. 
 
In prezentarea acestor stadii cred ca exista o tendinta poate de a simplifica fiecare stadiu, dar 
defapt fiecare stadiu are multe sub-stadii importante si complicate. De exemplu, in general in 
acest moment, putem spune ca Pamantul face experienta unui conflict care trebuie rezolvat, 
astfel incat planeta sa treaca si sa completeze stadiul 1 si sa intre in stadiul 2. Acest conflict sau 
polarizare l-am descris in general ca unul dintre intelepciunea spirituala si tehnologia moderna. 
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Acest conflict insa este rezultatul general al multor sub-stadii si evenimente care au avut loc sau 
trecut in evolutia umanitatii, mai ales in ultimului milion de ani si mai ales in ultimii 6000 de ani, 
insa exista motive si surse care provin de acum peste 50000 de ani. 
 
Sunteti constienti ca ritmul de accelerare a dezvoltarii tehnologice a fost unul fantastic in ultimii 
30 de ani. Asadar, care ar fi sub-stadiile care le putem, desemna sau descrie concret? Voi 
enumera cateva dintre acestea, care nu sunt intr-o ordine anume descrise. Printre acestea se 
enumera urmatoarele: Oamenii sau specia in general descopera focul, limba vorbita si 
ingroparea decedatilor, acestea fiind semne importante pentru orice specie ca se indreapta 
catre o constienta mai inalta. Abilitatea de a construi unelte si de a le folosi pentru agricultura, 
sau pentru razboi este un alt stadiu important de dezvoltare, de asemenea abilitatea de se 
dezvolta de la vanator la culegator si fermier, apoi crearea de grupuri pentru a trai impreuna in 
sate si orase, in state si tari, si acestea sunt alte subnivele de dezvolare. Vedem de asemenea 
si aspectele tehnologice ale dezvoltarii speciei in termenii tehnologici cum ar fi tehnologia de 
propulsie aviatica si in spatiu sau acea tehnologie de propulsie care le ofera posibilitatea 
locuitorilor acelei civilizatii sa paraseasca planeta.  
 
Din pacate, pe masura ce aceste tehnologii se dezvolta in orice cultura sau civilizatie, exista 
mereu riscul ca aceste tehnologii sa ajute la izbucnirea si purtarea unor razboaie militare intr-un 
mod mai periculos si eficient. O astfel de tehnologie poate fi folosita abuzand si inconstient si 
poate conduce la distrugerea civilizatiei. Acest scenariu a avut loc in Atlantida. Atlantii, desi 
avea tendinte militaristice nu s-au distrus din cauza unor razboaie sau campanii militare, ci mai 
degraba prin abuzul propriei tehnologii dezvoltate.  
 
Aceasta situatie ar fi una similara unei civilizatii care se distruge pe sine folosind atacuri sau prin 
accidente nucleare. Fukushima si Chernobyl demonstreaza abuzul acestei tehnologii sau lipsa 
de intelegere si de responsabilitate de a controla tehnologia, care pot conduce la distrugerea 
civilizatiei pe Pamant. Atlantii au abuzat un tipo de tehnlogie bazat pe cristale cu o mare 
capacitate energetica, de asemenea si folosirea energiei solare si a combustibului bazat pe 
hidrogen pentru a produce energie. Totusi ei nu au inteles ca aveau la dispozitie o tehnologie 
care ar putea iesi de sub propriul control. Si asta chiar s-a intamplat si in final aceasta a condus 
la distrugerea propriului continent. Aceasta experienta traumatica este imprintata si salvata in 
AND-ul vostru. AND-ul vostru pastreaza in el memoria distrugerii Altantidei. Sunt multi atlanti 
care s-au incarnat acum pe Pamant si sunt foarte constienti de potentialul distructiv ale acestor 
tehnologii moderne. 
 
In cadrul stadiului 1 este inclusa dezvoltarea tehnologiei de propulsie in spatiu, care ii permite 
rasei sau civilzatiei sa paraseasca planeta si sa explore spatiul inconjurator. Estimarea si 
concluzia noastra, alaturiu de multi astronomi si oameni de stiinta pe Pamant acum, ca aceasta 
chemare inerenta de a explora alte sisteme planetare si sa va parasiti planeta in general este 
intiparita in ADN-ul vostru. Aveti un impuls de supravietuire si ADN-ul vostru contine memoria si 
informatia, viziunile altor sisteme planetare in aceasta galaxie si este foarte bine cunoscut faptul 
ca au existat civilizatii mai avansate in galaxie care s-au distrus pe sine sau au fost distruse in 
conflicte militare.  
 
Este binecunoscut faptul ca exista si un pericol cosmic inerent in galaxie, iar Pamantul se afla 
intr-o zona destul de linistita a galaxiei. Defapt, pozitia Pamantului este una linistitor de departe 
la doua treimi distanta de centrul galactic intr-o spirala externa sau un brat al Caii Lactee, iar 
aceasta zona nu este una, relativ vorbind, foarte activa cosmic in aceasta galaxie. Nu exista 
multe explozii cosmice sau alte evenimente distrugatoare ca in alte parti ale acestei galaxii. Au 
existat ceea ce se numesc Stele pe Moarte in anumite parti ale galaxiei sau in alte galaxii. Au 
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existat explozii cosmice care emit raze gama mortale, care ar putea distruge intr-un singur 
eveniment planete si viata de pe aceestea aflate la 100 de ani lumina de explozia originala. O 
astfel de explozie a avut loc recent, dar intr-o alta galaxie. Ganditi-va la magnitudinea si 
potentialul destructiv care poate fi creat de o astfel de stea pe cale de a exploda si emitand raza 
gama letale care ar putea distruge toate formele de viata pe o distanta de 100 de ani lumina. 
Din fericire, Calea Lactee nu trece prin asa ceva asemenator in acest moment, iar Pamantul in 
special se afla intr-o zona izolata si relativ sigura in galaxie, ceea ce este foarte pozitiv. Si totusi, 
chiar si in acest sector galactic, au existat planete care s-au autodistrus. Ideea sau conceptul 
ecocidului, adica acele tendinte sinucigase de autodistrugere este foarte raspandita si 
cunoscuta in intreaga galaxie. Dar de asemenea, acum sa spunem 500 de milioane de ani, au 
existat civilizatii avansate care au devenit competitive si care s-au angajat in cuceriri militare 
care au dus la distrugerea unei planete. Dar locuitori ai acele planete, care erau foarte avansati, 
au fost capabili sa scape si sa ajunga sa colonizeze alte parti ale galaxiei, care a inclus si 
Pamantul. Aceste fiinte aveau o constienta inalta si au fugut de conflictele care au avut loc de 
pe planeta lor care se afla in stadiul 1 de dezvoltare planetara.  
 
Pamantul se afla la sfarsitul stadiului 1 de dezvoltare planetara si se afla in mijlocul acestui 
conflict care poate include ecocidul, distrugerea resurselor planetare si potentialul de distrugere 
a biosferei planetare. Pe de alta parte exista si potentialul de a depasi aceste conflicte si de a 
inainta in stadiul de dezvoltare planetara 2. Insa pentru a putea face acest lucru, exista numite 
cerinte care trebuie sa fie implinite, si voi enumera cateva dintre acestea. 
 
In stadiul 2 s-au dizolvat toate pericolele de ecocid, exista o stabilizare si I echilibrare, exista o 
interactiune inalta care poate fi descrisa ca o interactiune spirituala cu planeta. Aceasta 
interactiune spirituala conduce la depasirea multor probleme care exista in stadiul 1. In stadiul 2 
o planeta si rasa care o locuieste se dedica intelepciunii spirituale si a gasit un echilibru intre 
intelepciunea spirituala si tehnologie, este capabila de a implemente acest echilibru pentru a 
controla mediul inconjurator, inclusiv cutremure, eruptii vulcanice, furtuni extreme si toate bolile 
care include si pandemiile. Planeta in stadiul 2 are cunostiintele necesare pentru a crea 
dispotitive de propulsie pentru a calatori in afara planetei si este capabila sa colonizeze cu 
civilizatia proprie alte planete in alte parti ale galaxiei, astfel asigurandu-si suprevietuirea, in caz 
ca pe planeta mama s-ar putea declansa o catastrofa planetara care ar duce la distrugerea 
acesteia. 
 
Cand spun ca acest conflict din stadiul 1 este unul intre intelepciunea spirituala si tehnologie, 
atunci pot sa va spun ca in stadiul 2, intelepciunea spirituala a fost echilibrata perfect, pentru ca 
acum in acest moment pe Pamant exista aproximativ un echilibru spiritual de 15% , iar restul de 
85% se focuseaza pe tehnologie. Adica tehnologia joaca un rol mult mai mare decat echilibrul 
spiritual. Importanta tehnologiei nu este echilibrata cu cea a spiritualitatii. Acum pe Pamant nu 
exista inca o intelegere spirituala a constientei unitare, a energiilor holografice, si a modului de a 
trai intr-o relatie adanc spirituala si echilibrata cu inima Pamantului. Spiritul Pamantului este 
cunoscut sub numele de Gaia. Iata toate acestea sunt cerinte pentru completarea stadiului 1 de 
dezvoltare planetara. 
 
Este posibila completarea cu succes a stadiului 1 de dezvoltare planetara pe Pamant, si exista 
2 aspecte vitale pentru ca acest lucru sa se intample. Primul aspect este Societatea 
Dreapta/Justa si al 2-lea este ascensiunea si constienta pentadimensionala. 
 
Sa incepem cu discutia despre Societatea Dreapta. Aceasta reprezinta un concept important 
care are o istorie filozofica pe aceasta planeta. A fost descrisa in mitologie, de exemplu 
povestea despre Shangri-La sau Shamballa, dar a fost descrisa si in traditia religioasa vestica 
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cu termenul de Regatul Divin manifestat pe Pamant. De ce joaca Societatea Dreapta un rol atat 
de important in completarea stadiului 1 de dezvoltare planetara? Raspunsul este ca Societatea 
Justa se manifesta in distributia bunurilor, ale hranei si in echilibrarea si harmonizarea completa 
planetara, care include echilibrarea situatiei intre grupurile si culturile pamantesti, echilibrarea 
biosferei si a tuturor formelor de viata pe Pamant. 
 
Este un rol sau aspect foarte important iar povestea Societatii Drepte si acceptarea acesteia pe 
aceasta planeta a fost una trista. Au existat atacuri continue asupra acelori oameni care 
promovau aceasta idee si de asemenea si o frica de a implementa aceasta paradigma pe 
aceasta planeta. Inteleg ca exista multe motive politice pentru aceasta frica, dar in total, 
stabilirea societatii juste este necesara pentru completarea stadiului 1 de dezvoltare planetara. 
Motivul pentru aceasta este ca in societatea dreapta ar exista o protectie a biosferei. O 
societate dreapta este sensibila si atenta la stadiului mediului inconjurator, are grija ca resursele 
de energie planetare sa nu fie abuzate. Abuzul tehnologiei de creare de energie a dus la 
distrugerea Atlantidei.  
 
Exemplul pe care il dau este despre folosirea energiei nucleare. Exista numeroase centrale 
nucleare pe planeta, mai ales in vest, probabil mai mult de 160. Si inteleg ca este o nevoie 
gigantica de energie si inteleg ca tehnologia curenta pe combustibili fosili creaza o multitudine 
de probleme pe planeta, si de aceea, exista multi oameni de stiinta si economisti care card ca 
energia nucleara este una din solutiile la indemana pentru a implini rolul de sursa energetica pe 
Pamant. Insa experienta noastra este ca energia nucleara este una primitiva si foarte 
periculoasa. Am vazut planeta care foloses energia nucleara, dar niciuna din tehnologiile 
folosite in acest sens nu au avut un succes total si in cel putin 3 cazuri pe care le-am observat 
personal, folosirea energiei nucleare a condus la distrugerea totala planetara. Accidentele 
nucleare au condus la o planeta care nu mai este locuibila, din cauza imprastierii radiatiei 
otravitoare pe intreaga planeta. In ciuda incercarilor de a convinge ca totul este sub control din 
partea operatorilor acestor centrale, pericolele depasesc cu mult grija lor si pot conduce la 
consecvente dramatice.  
 
Ganditi-va pentru un moment la grijile maestrilor ascensionati legate de Pamant. Unii oameni au 
prezentat ideea ca evenimentul de la Roswell din 1947 a marcat inceputul implicarii 
extraterestre pe Pamant. O implicare si mai concreta si adanca a inceput dupa primele teste 
atomice, dupa prima explozie atomica. Este vorba despre testele facute si despre cele 2 bombe 
de la Hiroshima si Nagasaki, care au reverberat in galaxie. Numarul de victime moarte acestora 
in Hiroshima si Nagasaki au fost foarte traumatice si au creat o energie traumatica in intreaga 
galaxie, in acel moment Consiliul Galactic si-a dat seam a ca trebuie sa existe un fel de 
supraveghere si control si o implicare din partea acestuia in dezvoltarea Pamantului. 
 
Unul dintre pericolele prezentate in acel moment a fost posibilitatea ca Pamantil sa exporte 
tehnolgie nucleara, bombe nucleare, arme nucleare, in afara Pamantului si in afara sistemului 
solar. Inca va preocupa mult cum sa calatoriti catre Marte. Poate va intrebati de ce exista 
aceasta grija ca de pe Pamant se pot transporta si exporta elemente militare si tehnologie 
nucleara in afara sistemului solar, mai ales ca exista asa multe dificultati inca sa calatoriti in 
spatiu si sa ajungeti la planeta Marte de exemplu? Poate prima aterizare pe Marte va avea loc 
in jur de anul 2024. Este nevoie de cateva luni sa ajungeti acolo cu tehnologia voastra, si exista 
multe probleme pe drum, asadar ar parea ca ar trebui sa treaca inca mult timp pana cand sa 
puteti sa duceti in spatiu tehnologie nucleara din cauza tuturor problemelor si provocarilor inca 
existente. Dar sincer vorbind, planeta Pamant si oamenii de stiinta si astrofizicienii sunt mult mai 
aproape de metode de calatorie interdimensionala decat va puteti imagina. Pe de o parte aveti 
problemele si conflictele legate de calatoria catre Marte, si poate se poate concluziona ca 
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oamenii de stiinta pamanteni sunt inca departe de a depasi barierele continuumului spatiu-timp. 
Insa exista o cercetare continua in cateva tari pe aceasta planeta, care este legata de calatoria 
interdimensionala. Asta inseamna ca societatile si civiliatiile avansate sunt mai aproape de 
dezvoltarea metodelor si aparatelor de calatorie interdimensionala decat va puteti imagina.  
 
Pe de o parte, avem dezvoltarea tehnologiei tridimensionale pentru calatorii in spatiu, pentru 
calatoria catre Marte, de exemplu. Exista de asemenea o cercetare asidua a calatoriei 
interdimensionale, si acolo se fac intr-adevar mari progrese. Toate civilizatiile avansate care a 
reusit sa treaca de stadiul 1 la stadiul 2 au dezvoltat tehnologie interdimensionala.  
 
Tehnologia interdimensionala este un mix de tehnologia de propulsie care poate o sa o folositi 
cand calatoriti catre Marte. Este integrarea acelei tehnologii de propulsie care permite 
mentinerea unei anumite viteze de baza cu un alt fel de tehnologie de propulsie 
interdimensionala care foloseste ecuatii Fibonacci galactice. Exista anumite tipare de accelerare 
numerica si viteze care isi au sursa in proportii care so pot numi mistice sau magice. Atunci 
cand aceste proportii si rapoarte sunt mai bine intelese si propulsia acceleratoare a ajuns la un 
stadiu de dezvoltare destul de avansat, va exista o explozie de calatorii interdimensionale. Asta 
va poate suna poate foarte bine, dar pentru consiliul galactic si pentru arcturieni si alti maestrii 
care supravegheaza si observa acest proces de dezvoltare, exista in general o grija destul de 
mare legat de aceasta.  
 
Dat fiind actualul stadiu de dezvoltare pe planeta, se poate asuma ca in momentul in care 
oamantenii sunt capabili de calatoria interdimensionala, vor lua arme cu ei. Vor lua cu ei arme 
sofisticate, iar lista va include bombe nucleare, reactoare nuclearea si arme cu raze nucleare. 
Exista astfel de arme cu raze nuclearea care se pot transporta si care transmit radiatie nucleara 
fara o explozie nucleara in diferite parti ale planetei sau in alte parti ale sistemului solar sau ale 
galaxiei. Asta inseamna ca un astfel de export de tehnologie nucleara nu include neaparat 
bombe nucleare mari si puternice. Deja va este cunoscuta situatia din diferite filme de science 
fiction, unde se pot vedea mici genti sau geamantane care contin bombe atomice. Iar aceasta 
nu este decat jumatate din poveste. Consiliul Galactic nu isi doreste ca astfel de tehnologie sa 
fie data mai departe in afara sistemului vostru solar. Exista anumite masuri de securitate, dar 
cea mai buna masura este evolutia catre o constienta mai inalta, iar urmatoarea masura este 
cunoasterea si constientizarea pericolelor si urmarilor abuzului si folosirii armelor militare 
nucleare. 
 
Dati-mi voie sa ma intorc la conceptul societatii drepte/juste. Tot ceea ce faceti pentru a 
propaga si dezvolta Societatea Justa va ajuta la aducerea acestei planete in punctul de a 
completa si trece de stadiul 1 a dezvoltarii planetare. Aceasta este o afirmatie importanta care 
este legata de conceptul misiunii voastre sufletesti. In canalizarile personale care le-am facut cu 
David pentru multi dintre voi in acesti ani, una din intrebarile dese care mi-au fost puse a fost 
“Care este misiunea sufletului meu?”. Mi-am dat seama ca multi oameni se asteapta sau spera 
o discutie cu o terminologie grandioasa despre misiunea proprie sufleteasca. De exemplu, as 
putea spune ca veti conduce 10 milioade de oameni catre o noua trezire si dezvoltare a unei 
societati spirituale, sau ca veti ajuta la retrezirea si activarea a milioane de seminte stelare. 
Acestea sunt scopuri nobile si le sprijin. 
 
Planeta nu poate absolvi si completa stadiul 1 decat atunci cand o societate dreapta a devenit 
dominanta pe aceasta planeta. Asta inseamna ca fiecare dintre voi care simtiti chemarea 
misiunii voastre spirituale trebuie sa priveasca si sa decida ce rol doriti sa jucati in crearea 
societatii juste. Ar putea fi si ceva la un nivel mic, dar poate sa fie si ceva la un nivel mai inalt, 
care include dedicatia personala in serviciu pentru oameni si planeta. Se stie foarte bine ca unul 
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dintre antidoturile cele mai bune pentru a arde karma negativa este serviciul. Vorbim despre 
accelerarea karmei si despre invatarea lectiilor. Sunt mereu intrebat: Ce trebuie sa mai fac 
pentru a-mi completa misiunea sufleteasca? Eu va raspund: Pai una dintre misiunile tale 
sufletesti este de a contribui la societatea justa si asta ar putea fi in parte prin dezvoltarea unor 
programe sociale. Poate acest rol nu are acelasi farmec sau renume sau recompensa asteptate 
in ceea ce priveste implinirea misiunii voastre sufletesti, insa va asigur ca are un potential 
magnific de a ajuta la crearea societatii juste. 
 
Dati-mi voie sa va prezint mai departe cateva caracteristice ale societatii juste. Una din 
caracteristicile importante ale societatii drepte este distributia armonioasa a hranei, astfel incat 
sa nu mai existe nimeni pe planeta care sa sufere de foame. Aceasta este o impuls importanta 
in societatea justa. Puteti sa intelegeti ca, la nivel planetar, Pamantul si rasa umana este inca 
departe de atinge sau implementa acest obiectiv. Exista mari griji, si cu bun motiv, legate de 
suprapopularea planetei. Sunt de acord ca suprapopularea si o crestere a populatiei iesita de 
sub control sunt factori principali la distrugerea biosferei. Suprapopularea creaza in continuare 
un haos imens, mai ales in acele locuri care sufera de seceta si de surse de hrana. Dar 
estimarea noastra este ca, in pofida cresterii populatiei, exista inca destule resurse pentru a 
hrani pe toti pe aceasta planeta. Aceasta arata cat de frumoasa si bogata este aceasta planeta. 
In pofida numarului mare de aproximativ 8 miliarde de oameni pe aceasta planeta, inca exista 
destule resurse pentru a hrani toata lumea.  
 
Problema nu este existenta resurselor necesare, problema este distribuirea hranei. Problema 
nu este ca nu exista destu teren arabil pentru a cultiva hrana, ci mai degraba este ca nu exista 
destula intelepciune pentru a cultiva intr-un mod armonios si echilibrat. Problema nu este lipsa 
de carne, ci mai degraba nu exista alte alternative corespunzatoare pentru a produce proteina 
necesara intr-un mod echilibrat. Una dintre contributiile majore la societatea dreapta este 
producerea de hrana in armonie cu natura. Aceasta este ceva de baza si poate va ganditi ca nu 
are cine stie ce seminificatie spirituala, dar va asigur ca are. 
 
Un alt concept de baza intr-o societate justa este ca este in general eliberata de boala. Aceasta 
este o necesitate in societatea justa, mai ales atunci cand este vorba de a trece peste o 
pandemie. Asta inseamna ca accesul la sistemul de sanatate trebuie sa fie la fel pentru toti si 
acest lucru este vital. Imi dau seama ca exista multe opinii diferite pe aceasta planeta daca 
accesul la sistemul sanatate ar trebui sau nu sa fie unul pentru toti. Vreau sa subliniez ca 
acesta este un aspect important a societatii juste, pentru ca in cadrul acesteia, ceea ce se 
intampla referitor la sanatate intr-o parte a acesteia ii afecteaza pe toti.  
 
Aceasta s-a aratat clar in aceasta pandemie, pentru ca exista oameni care nu au acces la grija 
medicala care sunt saraci si daca se imbolnavesc pot raspandi usor mai departe boala in alte 
parti ale lumii unde oamenii sunt bogati si isi permit accesul la sistemul de sanatate. Aceasta 
poate sa fie ceva inocent. Cred ca, daca privim in urma asupra lectiilor din aceasta pandemie, 
va exista din ce in ce mai mult o intelegere si un accept pentru o grija medicala universala 
pentru toti. In aceasta zi, in timp ce noi vorbim, exista o abordare universala pentru inoculare si 
vaccinare. Criteriile pentru vaccinare, cel putin in Statele Unite, se bazeaza pe varsta si 
vulnerabilitate, dar nu spune nimeni ca se bazeaza pe situatia materiala. Realizez ca pentru 
oamenii cu o pozitie economica mai redusa nu exista un acces la fel de bun la vaccinare. De 
exemplu o programare pentru vaccinare se poate face pe internet iar unii oameni cu venit redus 
nu au acces la conexiunea de internet, pentru ca nu isi permit acest lucru. Situatia pandemiei si 
vaccinarile deschid drumul catre discutii si constientizari asupra faptului ca exista o necesitate 
de o oferi astfel de servici in mod egal si drept tuturor. Pentru societatea justa putem sa spunem 
clar ca grija sanatatii este un drept egal pentru toti. 
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De aceea, 2 dintre cerintele unei societati juste este distributia hranei, astfel incat toata lumea 
sa aiba toate necesitatile de hrana acoperite, si distributia sau oferta serviciilor de sanatate 
pentru toti, astfel incat sa existe o imunizare corespunzatoare. Toti oamenii participa la nivelul 
de imunizare a umanitatii, fiecare individ conteaza in colectiv. Misiunea voastra ar putea sa 
contina contributia voastra la aceste 2 puncte, intr-un fel sau altul. Aceasta munca este de baza 
pentru a ajunge la societatea justa. Un astfel de serviciu adus poate nu vi se pare atat de 
impactant sau colorat, dar este o munca importanta pentru ca o astfel de societate sa atinga o 
intelepciune spirituala si controlul resurselor si a biosferei, astfel incat sa nu fie distrusa.  
 
Un alt punct care trebuie adresat in societatea justa este nevoia de energie si cu aceasta si 
nevoile militare. Resursele de energie de pe planeta in acest moment sunt acoperite de 
combustibili fosili. Stiu ca exista multe argumente pro si contra acestora. Stim de asemenea ca 
exista sisteme energetice mult mai avansate in aceasta galaxie si in civilizatiile mai inalte. Una 
din conditiile care trebuie sa fie implinita de catre o planeta pentru a absolvi stadiul 1 este 
abilitatea de oferi energie intregii planete. 
 
Recent astronomii au vorbit despre sisteme asemanatoare unor oglinzi care ar putea fi 
stationate in jurul planetei si care sa acapareze energia de la soare. Recent s-a observat o stea, 
unde s-a crezut ca exista ceva cre blocheaza lumina soarelui relativ la planeta. Unii astronomi 
au concluzionat ca acest blocaj al luminii poate sa provina de la un sistem instalat de o planeta 
avansata pentru a acapara energia de propriul soare. Astronomii s-au gandit asadar ca aceasta 
planeta avansata detine sisteme elaborate de oglinzi in jurul planetei care sunt menite pentru a 
acapara energia solara si a oferi-o planetei. 
 
Sursa intregii energii pentru Pamant vine de la soare. Daca ar exista o cale de a castiga energia 
solara mai eficient, atunci aceasta ar putea fi o cale de arezolva o problema majora care astfel 
conduce la ecocid pe aceasta planeta si in general pe toate planetele care au probleme in a 
absolvi stadiul 1 de dezvoltare. Exista nevoia de a dezvolta sisteme de energie sustenabile care 
sa nu dauneze planetei sau chiar sa o distruga. Este posibil sa valorificati toata energia solara si 
sa acoperiti asadar toate nevoile energetice ale civilizatiei.  
 
Atlantii aveau un sistem sofisticat de a exploata lumina solara care este mai avansat decat orice 
sistem bazat pe panouri solare care exista acum pe Pamant. Acestia aveau o tehnologie mai 
avansata, insa nu aveau de exemplu tehnologia de propulsie pe care o aveti voi acum, nu 
aveau tehnlogia computationala pe care o aveti voi, dar au putut sa dezvolte abilitatea de a 
exploata mai bine energia solara cu tehnologia creata. Dar tehnologia a fost abuzata si 
neinteleasa, ceea ce a consus la o coborare de energie foarte intensa ceea ce a dus la colapsul 
sistemului si implozia masinariilor create, cauzand astfel un cutremur ce a inghizit o intreaga 
civilizatie. 
 
Orice utilizare de energie exterioara prezinta propriile riscuri. Imaginati-va, de exemplu, ca 
exista oglinzi rotitoare amplasate mai aproapte de soare, care valorifica lumina solara si o 
trimite direct pe Pamant. Va puteti imagina cat de periculos ar fi daca astfel de oglinzi ar fi 
aranjate gresit? Ati putea focusa o energie atat de intensa, de neimaginat, iar un calcul gresit si 
transmiterea acelei energii solare direct pe planeta ar putea cauza efecte catastrofice. 
 
Un alt aspect al societatii juste care este critic este legatura civilizatiei cu biosfera si protectia 
acesteia. Ecocidul si distrugerea biosferei de catre locuitorii planetei este sunt fenomene 
existente iesite de sub control. Din perspectiva noastra, Pamantul se afla intr-o situatie 
catastrofica, pentru ca, in acest moment, biosfera face experienta unei situatii de ecocid dintre 
cele mai extreme pe care le-am putut observa pana acum. Vedem un ecocid care poate fi 
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masurat in ani pana cand ar fi prea tarziu si un colaps catastrofic complete ar putea avea loc. 
Am facut cateva predictii ca oceanele ar mai avea poate inca 15 ani, daca acest comportament 
sinucicas nu este oprit, asadar viata din oceane ar putea suferi un colaps curand. Colapsul vietii 
din ocean ar avea efecte majore asupra tiparelor climaterice si altor aspecte care sunt inca 
necunoscute umanitatii.  
 
Viata oceanica contribuie la curentii oceanici iar acestia se schimba. Chiar si acum, privind 
asupra anului 2021, am fost martori la unele tipare climaterice neobisnuite majore. Toate 
acestea se datoreaza schimbarilor curentilor oceanici. Unele din schimbarile climaterice se 
datoreaza si incalzirii oceanului si topirii ghetarilor. Acolo unde exista un colaps major a grupelor 
de animale sau planet in ocean se creaza mai departe un efect dramatic in intregul ocean si pe 
planeta. Planetele din stadiul 2 au invatat sa controleze si sa opreasca ecocidele si ca creeze 
un echilibru care asigura crearea intregului volum energetic necesar fara a distruge nicio forma 
de viata din flora si fauna planetara. In ciuda pericolelor dramatice si a predictiilor catastrofice 
care ar putea fi facute bazandu-se pe ceea ce se intampla in momentul de fata, Pamantul 
detine totusi puteri recuperative deosebite. Folosind o intelepciune inalta si cunostiinte inalte, ar 
putea sa fie creata o recuperare completa planetara. Planeta Pamant este capabila sa se 
recupereze complet si aceasta este o veste buna.  
 
Societatea justa si absolvirea stadiului 1 de dezvoltare planetara este direct legata de o 
constiinta mai inalta si de ascensiunea in dimensiunea a 5-a. Cheia pentru toata aceasta 
schimbare este constientizarea si evolutia umanitatii catre o constiinta extiinsa mai inalta. Noi va 
oferim informatii despre perspectiva galactica deoarece aceasta va ajuta la extinderea 
constiintei. Oamenii vor realiza ca exista si alte civilizatii in aceasta galaxie care au trecut prin 
aceleasi probleme. Unele din aceste planete nu au supravietuit. Va pot spune ca in sistemul 
nostru solar, a existat o planeta care s-a autodistrus si va pot spune ca unii dintre voi, care 
incepeti sa va constientizati vietile voastre anterioare pe alte sisteme planetare, isi vor aminti ca 
au trait pe o planeta care s-a autodistrus. Acum, incarnati pe Pamant, aduceti cu voi aceasta 
experienta si cunostiintele aferente, informatii si tehnici pentru a preveni un ecocid planetar. 
Faceti-va clar acest lucru: ecocidul este un suicid, ecocid inseama ca planeta comite un suicid 
biosferic. 
 
Exista 5000 de planete care au civilizatii avansate. 10% din aceste planete se afla in acelasi 
punct ca si Pamantul, adica 500 de planete inca au probleme cu stadiul 1 si se afla in mijlocul 
unui ecocid si a unei crize de dezvoltare corespounzatoare. Din aceste 500 de planete, poate 
5% nu vor reusi, 5% din 500 inseamna 25 de planete despre care vorbim, este totusi un numar 
important. Statistic vorbind, nu toate planetele reusesc sa treaca de acest stadiu 1 cu succes. 
 
Vestea buna este ca arcturienii si consiliul galactic, precum si alte fiinte inalte, sunt rugati sa 
ajute si sa participe la salvarea acestei planete si ni se cere sa oferim atatea resurse necesare 
cat este posibil, atat de multa consultanta cat este posibil, pentru a ajuta Pamantul si 
umanitatea la absolvirea stadiului 1 si trecerea la stadiul 2 de dezvoltare. 
 
Eu sunt Juliano, o zi buna. 
 


