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Salutări, sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii!  

 
 Vom studia mai profund Poarta Stelara si cum modul de intretinere si 

supraveghere a acesteia se relationeaza cu rolul nostru de sustinatori ai vostri pe 

Pamant. Acestea sunt vremuri cu mari schimbari si evolutie, de posibilitati majore 

de evolutie a sufletului pe Pamant. Noi, Arcturienii, am venit aici sa lucram cu voi 

pe multe nivele diferite, aceasta incluzand visele, channeling-uri si unde se poate 

va vom ajuta la accelerarea lectiilor si problemelor karmice. Bineinteles, noi nu 

putem sa ne asumam sau sa va luam karma, dar va putem ajuta in multe alte 

moduri. Poate, cel mai bun mod de a va ajuta sa intelegeti misiunea noastra, este 

sa va vorbim mai in detaliu despre Poarta Stelara. 

 Poarta Stelara se afla in sistemul stelar Arcturian, in dimensiunea a cincea si 

este una dintre cele doua sau trei porti stelare din aceasta Galaxie. Fiecare poarta 

stelara serveste o anumita zona a galaxiei. Noi, Arcturienii, datorita dezvoltarii 

noastre spirituale, a dedicatiei si a dorintei noastre de a fi in serviciu, am fost alesi 

de catre Consiliul Galactic sa fim supraveghetorii si gardienii acestei porti stelare. 

Este important de mentionat faptul ca aceasta poarta stelara serveste aceasta zona 

a galaxiei ce are importante ramificatii. In primul rand, mai sunt si alte planete 

tridimensionale ce au seminte stelare ca si voi, iar acestea sunt seminte stelare de 

pe planete din dimensiunea a treia care vor folosi de asemenea poarta stelara. 

mailto:davidmiller@groupofforty.com
http://www.groupofforty.com/


 

2 
 

Aceasta inseamna ca aceasta zona a galaxiei cuprinde si alte planete 

tridimensionale ce evolueaza ca si voi si mai inseamna ca acestea sunt in 

apropierea portii stelare si a Pamantului. Imi dau seama ca “in apropiere” este un 

termen relativ, datorita diferitilor factori ai distantei, dar nu uitati faptul ca exista 

mai multe cai avansate de a calatori prin galaxie, in afara de utilizarea 

transporturilor traditionale prin metoda sistemelor de propulsie. Ma refer la 

calatoria prin hiperspatiu, in care distante uriase pot fi depasite si de asemenea la 

viteze fantastice ce pot fi realizate fara ca formele de viata sa aiba de suferit. 

 Noi suntem bucurosi sa fim gardieni si sa intretinem aceasta poarta stelara. 

Aceasta poarta stelara este ca un nod de transport sau ca un sistem de primire si 

poate fi comparat cu o statie de tren dintr-un oras mare de-al vostru. Vizualizati o 

statie de tren iar cand voi treceti prin acea statie, vedeti semne ce va directioneaza 

catre alte directii ce duc la diferite orase din tara voastra. Aceasta este o buna 

comparatie. In primul rand, cand ajungeti la poarta stelara, chiar aveti posibilitatea 

sa alegeti incotro sa va indreptati mai departe. Dar nu este ca si cum ati ajuns aici 

si imediat hop gata intr-un tren si mergeti in alta dimensiune sau pe alta planeta. 

Exista mai multi pasi intermediari la poarta stelara si sunt ghizi si invatatori acolo. 

Sunt sesiuni de antrenament si invatare, de practica si in diferite sali sau cladiri va 

puteti revedea viata de pe pamant si va puteti intalni si vorbi cu ghizii si invatatorii 

vostri. Veti putea lua decizii cu privire la viitorul vostru si unde se afla cel mai 

potrivit loc pentru voi sa mergeti, dupa discutiile cu ei. 

 Din aceasta perspectiva, este mai mult decat o statie de transfer. Poarta 

stelara este un centru al invatarii, este un centru de procesare. Este adevarat ca 

atunci cand oamenii ajung la poarta stelara, acestia pot petrece mult timp aici, iar 

acest lucru este perfect acceptabil. De fapt, sosirea la poarta stelara este o 

experienta asa de minunata si inalta, incat pot spune ca multi dintre voi vor dori sa 

stea la poarta stelara si sa profite de posibilitatile de invatare de acolo. Totodata, sa 

nu uitati ca nu sunteti singurele fiinte planetare ce se afla acolo. Sunt si fiinte din 

alte sisteme planetare tridimensionale din aceasta zona a galaxiei, ce vin aici. Va 

veti bucura de oportunitatea de a va intalni cu ei si de asemenea de oportunitatea 

de a invata de la ei. 

 De asemenea sunt si reprezentanti din sistemele planetare mai cunoscute din 

dimensiunea a cincea, ca Pleiadieni, Arcturieni si fiinte din Alano. Aceasta inseamna 

ca veti avea o mare oportunitate de a intalni, interactiona si invata de la aceste 

fiinte superioare mult mai avansate. Stiu ca v-ar place sa discutati cu alte fiinte din 

alte sisteme solare si sa aflati cum ei se ocupa si au de a face cu problemele lor 

planetare, ce sunt similare cu cele de pe Pamant. 

 Si atunci, este normal ca noi, cei ce suntem gardienii portii stelare, sa ne 

conectam cu voi, semintele stelare. Aceasta explica partial  si raspunde la 
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intrebarea , de ce Arcturienii sunt implicati pe Pamant si de ce ne conectam cu 

fiintele de pe Pamant, deoarece o parte a misiunii noastre este sa ajutam la 

pregatirea drumului vostru, al semintelor stelare, sa treceti prin poarta stelara si sa 

profitati la maxim de aceasta. Este important sa activam si sa introducem conceptul 

de poarta stelara la semintele stelare, inainte ca voi semintele stelare sa veniti la 

noi si la sistemul portii stelare al nostru. Aceasta inseamna ca aveti de dus o munca 

de pregatire, pe care sa o desavarsiti. Este totusi prea mult sa ne asteptam, chiar si 

de la o samanta stelara, ca in timpul ascensiuni sau a tranzitiei veti sti sa ajungeti 

imediat la aceasta poarta stelara. 

 Eu folosesc deseori termenul “transformare constienta” sau “ascensiune 

constienta”. Motivul pentru care folosesc acesti termeni este acela ca atunci cand 

voi va aflati intr-o situatie asa de dramatica si super energizata ca o transformare , 

ce poate include si starea mortii, este de dorit sa ramaneti cat se poate de 

constienti, pentru cat mai mult timp posibil, chiar inainte de momentul tranzitiei. 

Aceasta se aplica si la Ascensiune. De fapt, este chiar cel mai important pentru 

ascensiunea voastra, ca voi sa mentineti o stare de constienta la maximul posibil. 

Cand va aflati exact in energia de tranzitie, ceea ce spun din nou include 

Ascensiunea, voi puteti constient sa va directionati catre poarta stelara a 

dimensiunii a cincea sau catre orice alta lume superioara sau loc superior pe care il 

alegeti. 

 Lucrul important de retinut este ca voi, ca seminte stelare sau ca posibili 

participanti la poarta stelara, alegeti sa absolviti si sa plecati de pe Pamant, iar 

aceasta inseamna ca nu veti merge in lumile dimensiunii a patra. Nu veti merge nici 

macar in lumile superioare ale dimensiunii a patra. Nu veti ramane in orbita 

Pamantului sau in campul energetic al Pamantului. Voi alegeti si va indreptati ca sa 

treceti peste campul karmic al Pamantului. Indata ce treceti prin poarta stelara, 

atunci veti fi liberi de toate atasamentele karmice ale Pamantului. Acesta este un 

motiv intemeiat pentru care ati dori sa aveti in prealabil cunostinte despre poarta 

stelara si este de asemenea un motiv bun ca voi sa va pregatiti pentru calatoria la 

poarta stelara. O parte a cerintelor este faptul ca voi sa stiti ca va pregatiti pentru 

absolvirea de pe Pamant si ca voi nu doriti sa va intoarceti pe Pamant si de 

asemenea ca voi doriti sa va conectati cu abilitatile semintelor stelare, a mostenirii 

semintelor stelare. Trebuie sa aveti de asemenea o pregatire ca sa intrati in lumile 

superioare si anume in lumile dimensiunii a cincea. Aceasta este o realizare 

spirituala, este un progres spiritual si este un semn al evolutiei spirituale. Nu oricine 

este capabil sau potrivit sa ajunga la poarta stelara. Trebuie sa va fac cunoscut 

conceptul de poarta stelara si asta ca parte a pregatirii voastre ca si fiinte de pe 

Pamant. Este un moment coplesitor daca nu aveti cunostiinte sau discutii despre 

poarta stelara. Este posibi sa nu fiti capabili sa intelegeti sau sa faceti fata la 

cerintele portii stelare fara o pregatire inainte. 
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 Una dintre dificultatile ce apar intotdeauna este energia evoluata, vibratia 

spirituala evoluata ce este necesara pentru a intra prin poarta stelara. Am introdus 

conceptul de Coeficientul de Lumina Spirituala(SLQ), care are legatura si cu vibratia 

voastra. Coeficientul de Lumina Spirituala se refera la abilitatea voastra de a 

intelege concepte spirituale, dar de asemenea este si Frecventa de Lumina 

Vibrational Spirituala(SLQVF), care trebuie sa fie la un nivel superior al vitezei de 

vibratie. Nu puteti trece prin poarta stelara daca nu vibrati la aceasta frecventa 

superioara. Noi deseori, facem  calatorii pregatitoare pentru poarta stelara prin 

antrenamentele noastre de dimensiunea a treia, ca cele pentru voi. Va amintiti, 

cand va aducem la poarta stelara, noi va avertizam ca nu puteti trece prin poarta 

stelara in acest moment in care sunteti inca incarnati in acest corp Pamantean. 

Unul din motive este acela ca atunci cand treceti prin poarta stelara, atunci toate 

legaturile karmice cu Pamantul sunt incheiate. Noi nu luam karma voastra si de 

aceea nu va putem permite sa treceti prin poarta stelara cat timp va aflati in 

aceasta incarnare, ci doar daca voi ascensionati sau tranzitionati intr-un alt mod 

spre sistemul nostru.  

 Oricum, este benefic sa va antrenati mergand la intrarea portii stelare pentru 

a practica senzatiile frecventelor de vibratie ale portii stelare. De asemenea, imi 

este permis sa deschid putin intrarea in porta stelara, pentru a va permite sa 

experimentati lumina de frecventa superioara si atractia deosebita a acesteia. In 

mod normal voi sunteti atrasi de energia superioara a portii stelare. Sunteti atrasi 

sa fiti in aceasta minunata experienta, iar voi va pregatiti si munciti pentru aceasta 

tranzitie intr-un mod foarte pozitiv. Sunt bucuros ca voi puteti primi aceste 

informatii si cunoastere superioara. Aveti nevoie de informatii mentale despre ce 

este o poarta stelara si de ce sa doriti sa ajungeti la poarta stelara, la ce anume sa 

va asteptati sa experimentati acolo. 

 Odata ce ati ajuns acolo este necesar sa faceti cateva alegeri. Unele dintre 

aceste optiuni includ: “Pe ce planeta cinci dimensionala doresc eu sa merg?” Stiu ca 

multi dintre voi spuneti: “Ei bine, eu vreau sa ma intorc pe planeta mea sursa”. Unii 

chiar imi spun ca vor sa se intoarca pe Pamant si astfel ei doresc sa fie Maestri 

Ascensionati aici. Poate ca doriti sa mergeti si sa lucrati ca profet sau fiinta 

ascensionata pe o alta planeta tridimensionala din acest sector al galaxiei. Cel mai 

bun sfat pe care vi-l pot da este ca, va rog, nu luati nici o decizie in privinta locului 

unde sa mergeti, pana nu ajungeti la poarta stelara. Este simplu, perspectiva este 

totul in practica spirituala si de asemenea informatia este totul. Voi, nu aveti toate 

informatiile de care aveti nevoie ca sa luati acea decizie acum. 

 Sunt atatea lucruri imprevizibile si nestiute ce au loc acum pe Pamant, ce par 

inexplicabile. Multe dintre aceste lucruri sunt rezultatul direct al a sasea extinctie in 

masa. Nu uitati ca extinctia in masa influenteaza totul. Influenteaza tiparele climei, 

influenteaza curentii oceanici si va afecteaza chiar si starea voastra interioara. 
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Afecteaza campul energetic al intregii planete. Exista niste incercari de a intelege 

de ce se intampla aceste lucruri , aceasta incluzand faptul de ce anumite grupuri 

controleaza aceasta parte a aplanetei sau de ce oamenii au un comportament rau si 

distrug mediul inconjurator. 

 Intamplator, cineva a folosit cuvantul “ecocid”, ce este similar cu cuvantul 

“suicide”(sinucidere), sau cu “genocid”. Ecocide se refera la activitatile oamenilor ce 

in mod intentionat distrug mediul si fac ca situatia deja grea a planetei sa devina 

ingrozitoare. Ideea este ca voi nu aveti toate informatiile pentru a putea intelege 

complexitatea a ceea ce se petrece, aceasta incluzand si complexitatea karmica. 

Am facut deseori referire la situatia de pe Pamant ca si “drama cosmica”, iar 

aceasta inseamna ca exista o multitudine de energii diferite si surse si grupuri ce au 

venit pe Pamant si care contribuie la aceasta “drama cosmica”. Cand veniti la 

poarta stelara, veti avea toate informatiile. Cand ajungeti la poarta stelara, vi se 

vor da toate informatiile ce va sunt importante si relevante pentru voi si pentru 

evolutia sufletului vostru. 

 Acum este un moment bun pentru a introduce un concept important si 

anume, calatoria sufletului/evolutia sufletului. Faptul de a fi aici pe Pamant acum 

face parte dintr-o calatorie a sufletului mai mare, ce dureaza de eoni. Voi sunteti 

acum in minunata pozitie de a absolvi. Voi va aflati in minunata pozitie de 

ascensiona  si de a merge la poarta stelara. Nu toata lumea este capabila sa 

mearga la poarta stelara. Necesita abilitatea de a absolvi dimensiunea a treia. 

Aceasta necesita o avansata dezvoltare mentala, emotionala si spirituala. 

 Sunt constient de faptul, ca unii dintre voi se indoiesc si se gandesc ca nu 

sunt suficient de buni ca sa ascensioneze. Voi puteti crede ca nu v-ati rezolvat toate 

problemele voastre karmice. Puteti crede ca a merge la poarta stelara este pentru 

alti oameni. Puteti experimenta o senzatie de disperare si de dezamagire sau de a 

renunta, deoarece voi credeti ca nu sunteti suficient de buni sau ca nu ati realizat 

suficient in spiritualitate. Eu vreau sa va asigur ca acest lucru nu este adevarat. 

Vreau de asemenea sa subliniez un lucru simplu. Daca voi intelegeti conceptul 

despre poarta stelara si cum este un centru de transformare si cum puteti ajunge in 

alte taramuri de aici, atunci voi sunteti capabili ca sa ajungeti acolo. Voi aveti 

Coeficientul Spiritual de Lumina Frecventa Vibratie si abilitatea de a intra in poarta 

stelara. 

 Noi ne indeplinim misiunea cand va invatam despre poarta stelara. Noi am 

venit aici pentru a va duce cunoastere si sa va activam pentru poarta stelara. Daca 

intelegeti ceea ce va spun, atunci voi puteti merge acolo. Atat de simplu este. 

Deoarece, daca exista oameni ce nu sunt seminte stelare si asculta aceasta lectura, 

ei nu vor intelege si isi vor opri energia si vor pleca mai departe. Ei nu vor dori sa 
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cerceteze mai departe, conceptele portii stelare. Ei nu vor putea intelege ce este 

poarta stelara si cum se poate ajunge aolo. 

 Retineti faptul ca poarta stelara se afla in zona sistemului stelar Arcturus. 

Poarta stelara este cinci-dimensionala si are numeroase functii. Prima, serveste ca 

centru transformational in care directioneaza oameni spre diferite portaluri pentru 

ca cestia sa ajunga in diferite sisteme planetare din diferite dimensiuni. A doua, de 

asemenea o functie importanta, este una educationala si de vindecare, mai ales 

pentru cei dintre voi ce nu se simt destul de avansati. Sunt sigur ca acestea sunt 

informatii ce va ajuta. 

 Noua, ne este permis sa va aducem prin poarta stelara, chiar daca voi simtiti 

ca nu sunteti “perfecti” de spirituali pentru a trece. Acest lucru, poate sa vi se para 

ca si cum v-am lua karma, dar nu este asa. Ca si supraveghetori ai portii stelare, 

noi identificam si lucram cu diferite seminte stelare. Unele seminte stelare primesc 

direct channelig-uri, in timp ce altele primesc viziuni si imagini vis. Unele pot chiar 

sa nu aiba deloc, ceea ce eu numesc interactiuni “psihice sau profetice directe”, cu 

noi ori cu alte fiinte superioare. Daca noi simtim ca voi va deplasati in directia 

corecta si ca aveti o setare a mintii corecta si faptul ca voi intelegeti si aveti 

Coeficientul de Lumina Spirituala sa puteti intelege conceptele ce le predam, atunci 

avem autoritatea sa va aducem in poarta stelara. Aceasta ar explica de ce unii 

dintre voi ce nu se simt “suficient de avansati”, pot totusi participa si intra in poarta 

stelara. Aceasta este important de explicat. Indata ce va aducem in poarta si ne 

intalnim cu voi acolo, atunci putem sa va directionam catre experienta de vindecare 

cea mai corecta si necesara si catre sesiunile de antrenament educational potrivite 

pentru voi. Aceste sesiuni va vor aduce in starea potrivita sau ridica la nivelul la 

care trebuie sa fiti. 

 Poarta stelara reprezinta o experienta accelerata si o camera de accelerare. 

Cand va aflati pe Pamant, s-ar putea sa va trebuiasca trei sau patru vieti si multi 

ani de invatare si antrenament pentru a avansa spiritual. Dar nu este la fel la 

poarta stelara. Poarta stelara este o accelerare iar timpul este cinci-dimensional. 

Noi putem sa lucram cu voi si sa va ajutam sa faceti progrese miraculoase in munca 

voastra spirituala si vibrationala. Voi puteti face progrese deosebite, pe care  nu le 

puteati face probabil, pe Pamant. Aceasta inseamna ca Pamantul se afla in “miscare 

lenta” in comparatie cu poarta stelara. Chiar daca in aceste momente lucrurile sunt 

accelerate, cand comparam cu dimensiunea a cincea, Pamantul tot se misca incet. 

Pe Pamant, voi v-ati uita la voi si ati putea gandi: “Trebuie sa devin ca Budha sau 

trebuie sa devin ca Christos ca sa ascensionez? Dar mai am doar 10 sau 15 sau 20 

de ani de trait. Cum voi realiza acest lucru?” Mai ales cand exista asa situatii 

stresante cand traiesti pe o planeta ce trece prin schimbari dramatice si chiar si in 

situatii foarte bune si tot ati avansa incet. 
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 Nu este cea mai ideala situatie pentru a avansa spiritual, cea de fata, adica 

sa va aflati pe o planeta atat de polarizata si sa experimentati atata distrugere a 

propriei biosfere. Daca ar trebui sa aleg ce planeta este cea mai potrivita pentru o 

evolutie spirituala, nu asi alege o planeta ce trece printr-o extinctie in masa ca si 

cea mai buna solutie de a invata si de avansa spiritual. Cred ca nici voi nu ati alege 

aceasta situatie. Ati dori sa alegeti o planeta ce a fost sau este guvernata sau 

condusa de maestri spirituali si invatatori. Ati dori sa traiti pe o planeta ce nu are 

polarizari, iar aceea ar fi fara boli si catastrofe panetare. 

 Dar nu despre asta este vorba acum, deoarece voi va aflati intr-o situatie 

dificila pe Pamant. Voi sunteti implicati karmic pe aceasta planeta. Ati fost implicati 

karmic pe aceasta planeta, timp de multe vieti. Dar, exista si un fapt intrigant, ca in 

ciuda tuturor acestor polarizari si catastrofe, se afla mari oportunitati de evolutie a 

sufletului pe Pamant. De ce? Unul dintre avantajele Pamantului este faptul ca aveti 

liber arbitru. Aveti posibilitatea de a face alegeri. Puteti alege sa incepeti razboaie 

sau alte acte violente sau in acelasi timp, oameni ca voi aleg sa urmeze cai 

spirituale. Cand traiti pe o planeta a liberului arbitru aveti atat de multe optiuni si 

cand alegeti calea spirituala atunci adunati puncte pentru propria ascensiune si 

castigati puncte pentru evolutia spirituala. Acesta este simplul motiv si explicatia 

faptului, de ce multi oameni doresc sa vina in continuare pe Pamant. 

 Sufletele stau la coada pentru a veni aici. Voi ati crede exact contrariul, adica 

, cine ar dori sa vina pe o planeta ce are atat de multe probleme. Raspunsul este, 

ca totusi exista aceste oportunitati de evolutie spirituala datorita liberului arbitru. 

Este un paradox deoarece se pare ca exista o serie de bariere in calea evolutiei 

spirituale. Unele dintre barierele acestea includ frica pentru propria siguranta, 

implicarea in polarizari si pierderea obiectivitatii sau pierderea perspectivei 

spirituale. Retineti ca am spus la inceputul acestei lecturi ca perspectiva este totul, 

mai ales in evolutia spirituala si munca spirituala. Si este de asemenea usor, ca pe 

o planeta puternic polarizata sa-ti pierzi perspectiva. 

 Vreau sa va vorbesc despre “absolvirea” voastra personala si “absolvirea” 

planetei. La un moment dat in viitor, Pamantul, ca si planeta va fi in pozitia de a 

absolvi. Este bine cunoscut in toata galaxia faptul ca a servi, este cea mai buna cale 

de a depasi karma. A servi, poate include oportunitati de a ajuta alte planete, iar in 

anumite cazuri oportunitati de a servi ca Maestru Ascensionat sau invatator pentru 

alte planete. Stiu ca unii dintre voi se afla acum in pregatire aici pe Pamant si va 

continua pregatirea voastra in poarta stelara, pentru a deveni un maestru spiritual 

sau invatator pe alte planete. Unii au spus chiar ca doresc sa fie un maestru 

spiritual pe Pamant si ca vreti sa veniti inapoi pe Pamant si sa serviti ca si maestru 

spiritual si invatator. Acest tip de serviciu este minunat, iar noi incurajam pe cat 

mai multi oameni sa continue a fi in serviciu dupa ce pleaca de pe Pamant. Aceasta 

nu inseamna ca este necesar sa va intoarceti inapoi pe Pamant. 
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 Exista si alte planete ce au nevoie de Maestri Ascensionati pentru  a le acorda 

asistenta spirituala. Noi, Arcturienii, predam tehnologii de vindecare si altor planete. 

Planetele experimenteaza diferite stagii de dezvoltare si ele au nevoie deseori de 

asistenta pentru cresterea spirituala. Aceasta a fost descris in referirile noastre  la 

Stagiul Planetar I, Stagiul Planetar II si Stagiul Planetar III de dezvoltare. Fiecare 

stagiu de dezvoltare are conflicte specifice de trecut si in fiecare stagiu se afla si 

oportunitati minunate de a servi. Contemplati calatoria sufletului vostru si calea, 

ganditi-va daca va simtiti destul de merituosi si daca aveti vibratia spirituala 

potrivita pentru a calatori prin poarta stelara. Va rog, retineti acest sfat: Daca 

sunteti dedicati a fi in serviciu, atunci acest lucru valoreaza foarte mult si va ridica 

energia vibratiei extrem de mult. Doar daca aveti energie psihica si puteri psihice 

nu este suficient pentru ascensiunea voastra. Avand acestea, nu inseamna ca veti 

intra in aceste taramuri mai inalte. Cei care sunt devotati sa ajute aceasta planeta 

si alte seminte stelare, primesc un mare avant spiritual la energia vibratiei lor. 

 Acum, am sa va indrum intr-un exercitiu ce duce la poarta stelara si ajunge 

la intrarea portii stelare. Am mai facut acest exercitiu inainte, dar consider ca este 

important sa continuam sa-l paracticam, deoarece in fata unei schimbari dramatice 

a energiei , ca ascensiunea, voi vreti sa aveti cea mai buna reactie si doriti sa va 

directionati spre poarta stelara. Este un mare avantaj sa cunoasteti poarta stelara. 

Serviciul nostru este indeplinit, atunci  cand va aducem pe voi, si pe cat de multe 

seminte stelare posibile, la poarta stelara. Aceasta este una dintre misiunile noastre 

generale, iar aceasta explica de ce va invatam si ne conectam cu voi, deoarece 

dorim sa va aducem direct la poarta stelara.  

 In acest exercitiu, vom calatori la poarta stelara. Faceti trei respiratii adanci. 

Simtiti prezenta mea, Juliano, cat puteti fiecare. Stabilizez si creez un coridor, 

deasupra fiecaruia dintre voi, iar acest coridor este conectat la nava mea stelara 

Athena. Nava mea stelara Athena serveste ca treapta de tranzitie catre poarta 

stelara. Pemiteti spiritului vostru sa iasa din corpul vostru in coridorul  ce se afla in 

jurul vostru si calatoriti interdimensional cu vinteza gandului la nava mea stelara 

Athena. (Tonuri ta ta ta....) 

 Ati ajuns, aici pe nava stelara Athena  avem un centru de primire si suntem 

cu totii impreuna. Bucurati-va de faptul ca sunteti impreuna cu mine si cu mai multi 

studenti de-ai mei, ce va saluta. Am creat acum un alt coridor. Noi, ca si grup, vom 

participa in acest nou coridor ce se afla in jurul centrului de primire de pe nava mea 

stelara Athena. La comanda mea, cand numar pana la trei, vom ajunge la vestibulul 

portii stelare sau la anticamera. Vom fi exact in fata portii stelare. 

 Unu, doi, trei, va transport pe toti in fata portii stelare. Voi va aflati acolo, cu 

mine, in fata. Observati cateva lucruri. Unul, conexiunea voastra cu Pamantul este 

luminoasa; nu aveti senzatia de greutate ce vine de la conexiunea voastra cu 
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Pamantul. Numarul doi, va aflati mai aproape de corpul vostru de lumina. In timpul 

tranzitiei voastre din camera voastra la nava mea stelara si catre centrul 

anticamerei portii stelare, voi ati tranzitionat in Corpul vostru de Lumina. Corpul 

vostru eteric este plin cu lumina. Este de asemenea mai usor, in termen de 

greutate. 

 Stam cu totii acolo, in ceea ce eu numesc vestibulul, anticamera portii stelare 

si voi vedeti fiinte angelice ce pazesc intrarea. Unele dintre ele canta vestitul imn 

“Kadosh, Kadosh, kadosh, Adonai Tsevaoth”.(Sfant, sfant, sfant este Domnul 

Ostirilor.) Vedeti acum, prezente angelice ca Arhanghelul Metatron. Vedeti alti 

Maestrii Ascensionati la intrare, chiar si unii dintre ghizii si invatatorii vostri pot fi 

acolo. Am creat ceva, ce se poate descrie ca o gradina, iar voi stati confortabil in 

gradina la intrarea in poarta stelara. 

 Faceti inca trei respiratii adanci si permiteti sa intram in meditatie in timp ce 

sunteti in gradina, in fata portii stelare si vreau ca voi sa absorbiti minunata 

energie. Facem  liniste .(Liniste) 

 Lasati-va ridicati intr-o stare superioara de lumina in Corpul vostru de 

Lumina, deoarece fiind atat de apropape de poarta stelara va creste Coeficientul 

Spiritual de Lumina Frecventa Vibratie. (Liniste). Acum, am permisiunea sa deschid 

intrarea la poarta stelara. Se va deschide doar sapte sau zece centimetri. Credeti-

ma; se va trimite asa un volum mare de lumina si energie si inaltare spirituala, 

incat ve-ti fi coplesiti. Cand numar pana la trei, am permisiunea sa deschid usa 

cincisprezece centimetri. Unu, doi trei, acum. 

 Este o minunata izbucnire de lumina superioara. Aceasta va intareste spiritul.  

Cand va veti intoarce in corpul vostru, va veti simti mult mai usori. Veti avea o 

perspectiva superioara la tot. Veti observa lumea dintr-o perspectiva mai buna. 

Lumina si energia spirituala curge in afara pe langa usa si pentru ca va aflati in 

apropiere, voi absorbiti energia superioara. (Tonuri.) Coeficientul vostru Spiritual de 

Lumina Frecventa Vibratie creste rapid. Aveti o senzatie de mare bucurie, de o 

mare pace si armonie. Constientizati faptul ca in curand, voi veti fi capabili sa 

treceti prin aceasta poarta. Constientizati faptul ca munca de aici, astazi, face parte 

din pregatirea voastra pentru aceasta minunata tranzitie, ce o veti experimenta 

curand.(Liniste.) 

 Faceti iar inca trei respiratii profunde. Acum trebuie sa inchid usa. Un ultim 

suvoi de lumina trece de usa, iar apoi inchid usa. Deja ati adunat si absorbit lumina, 

atat de mult cat puteti in acest exercitiu. Usa s-a inchis iar voi ati fost umpluti , 

intariti si sunteti gata sa va intoarceti bucurosi, inapoi in corpurile de pe Pamant. 

Vom calatori inapoi catre nava stelara Athena. Urmati-ma inapoi pe nava, acum. Si, 

ne intoarcem pe nava stelara si ne adunam intr-un cerc urias de lumina. 
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 Coridoarele noastre individuale sunt asociate in continuare corpurilor noastre 

fizice si caselor de pe Pamant. Cand voi numara pana la trei, coborati inapoi in 

corpurile voastre. Va pozitionati la doi metri deasupra corpului si apoi va voi da 

instructiuni cum sa reintrati in corp. Unu, doi, trei. Acum, calatoriti prin coridor cu 

viteza gandului si va opriti la o distanta de doi metri deasupra corpului. Reintrati in 

corpul vostru in perfecta aliniere si veti aduce aceste sentimente minunate de 

bucurie si constienta si a experientei portii stelare in constiinta voastra inalta, in 

corpul vostru de pe Pamant. Unu, doi, trei. Reintrati acum in corpul vostru fizic, 

perfect aliniati. 

 Binecuvantari fiecaruia dintre voi, vom lucra cu voi din nou si ne vom 

revedea in curand la poarta stelara Arcturiana. 

 Eu sunt Juliano! O zi buna. 

 


