
25 Octombrie 2013  

Dualitatea si Evolutia Sufletului  
Copyright Â©2013 David K. Miller 

davidmiller@groupofforty.com 

P. O. Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA 
www.groupofforty.com 

 

Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. In aceasta lectura vream sa 

descriem si sa aruncam o privire asupra semnificatiei dualitatii. Stim ca traiti intr-o 

dimensiune dualistica si polarizanta, care este dimensiunea a 3-a. Este important a 

intelege dualitatea. Stiu ca multi dintre voi v-ati pus intrebari ca de felul "De ce exista 

raul? De ce este asa multa separare? Si de ce trebuie sa ma aflu intr-o dimensiune 

dualistica?" 

As vrea sa va ofer o imagine mai larga si o intelegere mai profunda asupra 

dualismului. Aceasta perspectiva este strans legata de Arborele Vietii si de Arborele 

Vietii Arcturian Planetar. Acei dintre voi care o puteti face, daca vizualizati Arborele 

Vietii, vedeti si recunoasteti ca exista 10 sau 11 sfere in acesta, defapt in versiunea 

noastra arcturiana, sunt 12 sfere sau atribute energetice prezente. Aceste sfere sunt 

impartite pe mai multe niveluri. Primul, al 2-lea, al 3-lea si al 4-lea. Va readuc aceasta 

diagrama in constiinta voastra pentru a face o observatie importanta. Aceasta lume 

dualistica tridimensionala in care traiti este conectata la lumile mai inalte in 

vibratie. Este defapt o parte integranta al unui intreg sistem energetic care include 

lumile mai inalte. Voi interactionati cu aceste lumi. Dimensiunea a 3-a, aceasta lume 

duala, nu este izolata sau separata de celelalte lumi si de celelalte sfere si atribute 

energetice din arborele vietii. Totusi, una din caracteristicile acestei dimensiuni este 

defapt chiar acest sentiment de separare si de a fi deconectat de aceste lumi mai 

inalte vibrational. Acest sentiment este o parte integranta din experienta 

dualitatii. Aceasta planeta trece de asemenea prin acest tip de proces dualistic. 

As dori sa vedeti dualitatea ca un factor al evolutiei, al celei spirituale. Pentru a trai 

un proces de evolutie, trebuie sa existe un oarecare tip de criza, o anumita provocare 

sau proba. Poate ca ati studiat la biologie conceptul de homeostaza. Homeostaza se 

refera la o stare de echilibru stabil, in care exista o balanta perfecta continua. Defapt, 

a existat chiar o incercare de a descrie creatia si universul vizibil ca drept un model 

de echilibru stabil sau unul homeostatic. Astronomii si cosmologistii de pe Pamant au 

refuzat insa aceasta teorie a modelului homeostatic dupa aparitia acesteia, deoarece 

monitorizarea si masurile astronomice nu au putut dovedi ca exista acest echilbru 

stabil sau aceasta homeostaza in univers. 

Exista cateva experiente si descrieri interesante care se refera la homeostaza. De 

exemplu, daca te afli intr-o stare homeostatica, aceasta stare se poate descrie ca 

una de fericire extatica. Toate nevoile tale sunt implinite. Totul este echilibru si 

balanta. Nevoile egoului dispar. Nu mai simti nevoia unei evolutii pentru ca deja ai 

atins aceasta stare de echilibru complet. Defapt, multi dintre marii maestrii au descris 
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starea de iluminare asemanatoare unei experiente homeostatice. Aceasta este sigur 

adevarat. Aceasta stare poate fi descrisa din punct de vedere spiritual ca o 

adevarata iluminare. 

Intr-o lume a dualismului este extrem de greu sa fie gasita sau experimentata starea 

homeostatica a echilibrului stabil. Exista nevoi continue, ca cele de hrana, adapost, 

precum si nevoi sentimentale sau fizice. Chiar daca ati reusi sa atingeti un astfel de 

echilibru, o homeostaza, in dimensiunea a 3-a, va pot spune ca nu l-ati putea 

mentine, pentru ca intervin mereu diferite circumstante. Ar trebui intr-un final sa va 

ocupati de nevoile voastre fizice sau de cele de siguranta proprie de exemplu. Au 

fost cu siguranta multe experiente in vietile voastre anterioare in care ati cautat sa 

traiti acest echilibru homeostatic in mijlocul unor comunitati spirituale sau religioase. 

Stiu ca unii dintre voi ati suferit in astfel de vieti deoarece la un moment dat a aparut 

violenta in acele locuri crezute sigure unde voi meditati si cautati acest tip de 

experienta si echilibru. 

Evolutia necesita dualitate. Natura dualistica a acestei dimensiuni s-a nascut chiar la 

momentul creatiei, numit de voi Big Bang. In acest moment a existat deja dualism 

deoarece acea parte care fusese o parte din Creator s-a separat si a devenit 

Creatie. Deci natura propriuzisa a aceste dimensiuni se bazeaza pe prima actiune a 

creatiei care a fost de natura dualistica. Spiritele isi manifesta apoi prezenta in acest 

mediu dualistic ca o etapa din calatoria lor de evolutie spirituala. Acest aspect al 

experientei naturii dualisitice a acestei dimensiuni este o parte din evolutia sufletului 

vostru. Acest lucru vi se poate parea contraintuitiv sau conflictual, deoarece pastrati 

conceptia dimensiunii a 3-a ca fiind mai joasa decat a 5-a. Deci va intrebati, cum se 

poate ca o experienta dualistica intr-o lume tridimensionala sa va poata aduce 

beneficii in dimensiuni mai inalte ca a 5-a? 

As vrea acum sa subliniez frumosul "incident" cunoscut sub numele Gradinii 

Raiului. Incidentul ii are ca si actori pe Adam si Eva, care traiau intr-o lume 

5D. Traiau intr-o lume homeostatica. Toate nevoile lor erau indeplinite. La un 

moment dat a fost clar ca era nevoie de o evolutie mai inalta, si ca de asemenea 

aceasta nu ar fi putut fi posibila decat daca Adam si Eva ar fi avut posibilitatea 

experientei dualitatii. 

Singura cale sa experimentezi dualitatea este sa parasesti planurile 5D. Cand te afli 

intr-o stare homeostatica, traiesti o stare de iluminare continua. Iar cand te aflii in 

Gradina Raiului, nu prea vrei sa pleci de acolo. Defapt, cei mai multi dintre voi au fost 

"impinsi cu drag" sa vina in lumea aceasta tridimensionala. Pentru ca exista o dorinta 

puternica de a ramane in taramurile inalte si a fi in lumea spirituala inalta. La fel si 

pentru Adam si Eva. Ei si-au dorit sa ramana in acest loc homeostatic. Va veni timpul 

cand si voi va veti intoarce in acest stadiu homeostatic, dar la fel ca si Adam, va veti 

intoarce cu experienta dualitatii, separarii si polarizarii. 

Aceasta experienta a dualitatii si polarizarii va accelera si catapulta evolutia proprie si 

va face din voi un maestru ascensionat mai puternic cand veti retrai experienta 



dimensiunii a 5-a. Va rog sa remarcati ca am spus "re-trai" pentru ca ati trecut prin 

acest stadiu inainte. Stiti asta. Cativa dintre voi ati fost pe planeta Arcturus 

inainte. Altii dintre voi au fost pe Pleiade. Experienta pe Pamant reprezinta o 

posibilitate minunata pentru cresterea si evolutia sufletului. Este adevarat ca exista 

multe efecte secundare a dualitatii. Exista multe efecte secundare negative provenite 

din incapacitatea trairii unitatii. Vedeti in continuu si in fiecare zi rezultatele 

incapacitatii multora de a nu intelege aceasta premiza de baza a unitatii a tot ceea ce 

este, ca toti sunt uniti, ca aceasta planeta si toate speciile care le gazduieste sunt 

uniti, si ca aceasta unitate se intinde si atinge toate planurile divine mai inalte. 

Acum voi trece la urmatorul nivel de abordare a evolutiei sufletului, vorbind despre 

nivelurile de evolutie a sufletelor si grupuri de suflete. Unul dintre cele mai 

interesante lucruri care caracterizeaza Pamantul, ca planeta tridimensionala, este 

prezenta unei varietati bogate de grupuri de suflete incarnate pe aceasta 

planeta. Exista grupuri de suflete foarte experimentate si inalte in varsta astrala, 

grupuri de o experienta medie si grupuri de suflete tinere si mai noi pe 

Pamant. Exista deci suflete mature dar si imature. Exista de asemenea si o gama 

larga de niveluri de evolutie a sufletelor. Se poate spune ca aceasta planeta nu este 

intr-o stare uniforma din punct de vedere al nivelului de evolutie spirituala a sufletelor 

care o populeaza. Personal am fost pe multe planete. Este de exemplu interesant sa 

vizitezi o planeta numai cu suflete mature si experimentate traind acolo. Veti avea 

posibilitatea si voi sa alegeti o astfel de planeta ca destinatie cand ajungeti in 

Stargate. Sunt de parere si destul de sigur ca dupa aceasta experienta pe Pamant, 

multi dintre voi veti alege sa mergeti pe o planeta care gazduieste numai suflete 

mature si experimentate pe ea. 

Concluzia este deci ca Pamantul are o mixtura puternica de suflete. Partial acesta 

poate fi motivul pentru care suntem martori la atat conflict pe Pamant. Si asta se 

datoreaza gamei largi de suflete, din punct de vedere al maturitatii, prezente pe 

Pamant. De asemenea sa mentionam ca exista si o gama variata de grupuri de 

suflete care au planuri de viata sau agende de activitate diferite in vietile actuale, 

precum si o mostenire genetica si spirituala diferite. Este clar ca v-ati dat seama de 

asta. Nu-i asa? Una dintre manifestarile acestei gamei variate de suflete este 

prezenta pe planeta a multor religii si limbaje diferite. In comparatie, vorbind din 

experienta proprie, am fost pe planete care nu gazduiesc decat un grup de suflete, 

un limbaj, o religie, si bineinteles ca ati fi de acord sa spunem ca asta ar prezenta un 

oarecare avantaj. 

Dar pe de alta parte, cateodata, fiind intr-o stare homeostatica a constientei, 

impreuna cu alte suflete care gandesc si se comporta la fel, nu se creaza astfel 

conditiile necesare pentru evolutie si crestere spirituala. Stiu asta, pentru ca ma refer 

la experiente petrecute aici pe Pamant. Veti trece cu totii prin schimbari evolutionare 

majore. Pentru ca stiu ca deja treceti prin aceste schimbari, facand pasi importanti si 

mari in evolutia si cresterea spirituala. O sa intelegeti la un moment dat diferenta si 

contrastul intre a privi si fi martor la ceea ce se intampla pe pamant din afara si a 

trece personal prin experienta dualitatii pe Pamant. Va rog sa ma credeti, aceste 



experiente personale a dualitatii sunt de o valoare de nemasurat. Veti fi in planurile 

dimensionale mai inalte un suflet cautat si admirat din punct de vedere energetic si al 

experientei voastre pentru ca veniti direct dintr-o experienta dualistica provocanta si 

complicata. Aceasta experienta este conectata cu celelalte planuri. Este greu de 

inteles ca ce se intampla pe pamant afecteaza si planurile divine mai inalte. Credeti 

mereu ca planurile inalte divine au un efect asupra celor vibrational mai joase, dar 

poate nu intelegeti ca acestea interactioneaza continuu cu cele inalte. Exista multe 

grupuri spirituale si de suflete care va asteapta sa va ureze bine ati revenit in 

planurile divine mai inalte. Ei vor astepta sa le impartasiti experienta voastra cu ei. Se 

vor bucura sa afle detalii si aspecte specifice despre viata pe aceasta planeta. 

Defapt, cativa dintre voi sunteti studentii maestrilor ascensionati, ca de exemplu 

Ptaah, sau sunteti studentii mei, pe Arcturus. V-ati oferit voluntar sa veniti pe aceasta 

planeta pentru a avea acesta experienta dualistica. Unul dintre motivele pentru care 

sufletele aleg sa aiba aceste experiente tridimensionale dualistice este promisiunea 

ca la intoarcerea in planurile divine mai inalte sa impartaseasca experientele lor. De 

asemenea veti realiza cat de mult avansati spiritual dupa astfel de experiente. A fi 

intr-un stadiu 5-dimensional, a fi iluminat, inseamna de asemenea ca puteti sa intrati 

si sa iesiti din dimensiuni duale dupa vointa voastra. Vreau sa repet acest lucru, 

pentru ca multi cred ca fiind iluminat inseamna sa ramai in continuu in dimensiunea a 

5-a. Deci, aceasta stare va permite sa reveniti dupa vointa voastra in dimensiunea a 

3-a, sa pastrati insa aceasta constienta, sa experimentati dualitatea si apoi sa va 

intoarceti. Acest fapt reprezinta o latura importanta a ascensiunii personale. 

Stiu ca multi dintre voi sunteti fideli si devotati Pamantului si evolutiei si dezvoltarii 

acestuia. Stiu ca in momentul ascensiunii personale multi dintre voi vor merge in 

planuri divine mai inalte si in Stargate. In acelasi timp, stiu ca multi dintre voi veti 

alege sa va intoarceti in dimensiunea a 3-a, ajutand aceasta planeta. Stiu exact ca 

maestrii ascensionati nativi americani au o legatura foarte puternica cu Pamantul si 

Gaia, ca o parte integranta al trainingului spiritual, si vor alege de cele mai multe ori 

sa se intoarca pe Pamant. Acest lucru nu este solicitat, pentru ca stim cu totii ca aveti 

liberul arbitru. Cativa dintre voi veti face alegerea comfortabila sa mergeti pe planete 

care gazduiesc numai suflete avansate, experimentate si mature, si chiar va 

recomand sa faceti acest lucru. Va incurajez sa faceti si sa aveti acesta experienta 

din nou. Stiu ca va veti bucura de o experienta placuta si veti aprecia acest 

lucru. Stiu ca experientele traite in aceasta dimensiune tridimensionala, in comparatie 

cu starile homestatice de iluminare pe care le experimentati pe aceste planete cu 

grupuri de suflete avansate, vor accelera enorm evolutia voastra spirituala. In 

concluzie pastrati in constienta si amintiti-va mereu ca maestrii ascensionati 

pastreaza o interactivitate continua cu dualitatea si dimensiunea a 3-a. 

Voi vorbi acum despre idea interventiei spirituale. Mai exact doresc sa va vorbesc 

despre cum grupuri de suflete pot interveni si fii active pe o planeta 

tridimensionala. Cateva din grupurile de suflete mature au ajutat la aducerea pe 

Pamant a unor Starseeds speciali. Stiu ca ati auzit de multe povesti despre 

interventia extraterestra pe Pamant prin manipulare ADN, prin hibridizare si inginerie 



genetica. Doresc sa stiti ca grupuri extraterestre pot interveni pe Pamant si prin 

procesul de incarnare. Exista exemple de fiinte 4D care au gasit o cale si codurile de 

lumina necesare pentru a se reincarna pe Pamant. Deci pe langa manipularea 

genetica despre care multi oameni cu capacitati mediale au relatat, trebuie adaugat 

si faptul ca exista manipulare prin interventia acestor fiinte in ciclul 

incarnational. Rezumand, specii extraterestre sunt capabile, stiind codurile de lumina 

necesare, sa intervina si prin reincarnare.  

Au existat de asemenea si multe cazuri de rapire de catre extraterestrii si s-a relatat 

mult despre experimente si prelevare de material genetic, de exemplu ovule, de la 

oameni care nu acceptau sau erau constienti de acest lucru. Unele dintre aceste 

povesti prezinta chiar cazuri de diferite tipuri de tortura. Unul dintre scopurile acestor 

grupuri extraterestre a fost de a interveni in ciclul incarnational pamantesc. Aceste 

fiinte au inteles ca manipularea se poate face nu numai pe plan fizic dar si pe plan 

spiritual, prin reincarnare, intervenind astfel in ciclul incarnational al acestei 

planete. Multe dintre aceste grupuri extraterestre au reusit acest lucru. De aceea 

putem fii martori la existenta unor grupuri extrem de pozitive si binefacatoare dar si a 

celor total opuse extrem de negative si agresive care au intrat in ciclul incarnational 

al Pamantului.  

Tragem concluzia deci ca aceasta planeta nu este una omogena din punct de vedere 

al grupurilor de suflete. Repet ca acesta este motivul principal pentru care vedem 

atatea conflicte pe planeta, datorita unui numar insemnat de grupuri diferite de 

suflete care au gasit codurile de acces si au invatat cum sa se reincarneze pe 

Pamant. Cand acestia se incarneaza pe Pamant, ei detin un anume nivel de 

dezvoltare spirituala, si cateva dintre acestea sunt suflete tinere si imature. Ati trait si 

voi personal rezultatele acestor conflicte. Cateodata acestea sunt tragice. Maestrii 

ascensionati nu au "dormit" intre timp. Ei stiu ca Pamantul a primit mereu orice suflet 

si este o zona de intrare libera. Este o zona cu dualitate si polarizare, iar pentru ca 

acestea sa existe, trebuie sa functioneze liberul arbitru. Aceasta este o lege spirituala 

a galaxiei si a acestui univers. 

Liberul arbitru este si ofera o oportunitate minunata pentru cresterea si dezvoltarea 

spirituala. Pentru a avea liberul arbitru trebuie sa existe dualitate, si pentru ca exista 

liberul arbitru, exista grupuri de suflete care intra in ciclul incarnational al 

Pamantului. Este ca o invitatie. Stiu ca aceasta se poate manifesta dramatic. Se 

poate spune ca este o drama cosmica, o parte din aceasta fiind experienta acestei 

deschideri a Pamantului care se manifesta si in prezent. Nu prea pare ca se incheie 

ceva su succes, adica in mod pozitiv, dar voi sublinia ca exista intr-adevar chiar 

multe succese.  

Maestrii ascensionati ajuta la venirea pe Pamant a unor suflete inalte vibrational si 

mature. Se intampla ce noi vorbim despre acest lucru. Si se intampla pe mai multe 

cai. Una dintre acestea este prin activare si trezire la un moment dat pe 

Pamant. Cateva dintre aceste suflete mature si experimentate au totusi dificultati de 

a se trezi, a fi iarasi constiente si a-si aminti cine sunt defapt. Acest lucru li se 



intampla multor oameni tineri in varsta fizica care defapt sunt suflete mature care au 

venit de curand in acest sistem planetar. Exista un numar impresionant de starseeds 

tineri pe aceasta planeta. Acestia au varste de 16, 17, 18 ani. Unii pot fi mai in varsta, 

poate 20, 21 or 22 de ani. Ca si voi, ei au uitat cine sunt deodata cu venirea lor pe 

Pamant. Pentru ca, atunci cand veniti in dimensiunea a 3-a (aceasta este o alta 

lege), sunteti atinsi pe frunte intr-un anume fel, si uitati toata intelepciunea si 

cunostiintele voastre care le-ati acumulat anterior. Motivul pentru care se intampla 

acest lucru este ca atunci cand vii pe planeta fara bagajul experientelor proprii 

anterioare, se dechid multe alte posibilitati de crestere si evolutie spirituala, dar 

cateodata sufletelor mature nu li se sterge tot din memorie. 

Felul cum functioneaza si se dezvolta societatea si cultura terestra are ca efect 

accentuarea sau accelerarea procesului de stergere a memoriei vietilor 

anterioare. Dar exista cai prin care aceste amintiri poti fi readuse in constienta. Exista 

cai de activare sau reactivare. De exemplu, acest caz este evident la muzicieni foarte 

tineri prezentand un talent si capacitati mult mai mari decat este normal si posibil, 

dupa ce au trait numai 3 sau 4 ani de viata pe Pamant. Au adus cu ei si isi amintesc 

de experiente de pe taramurile divine mai inalte. Ii incurajez pe toti parintii de pe 

aceasta planeta sa isi creasca copiii incurajandu-i sa isi aduca aminte cine sunt ei 

defapt. De obicei procesul de reamintire atinge un punct culminant de claritate si 

abundenta intre varstele de 3 si 6 ani, dar acest proces este deseori foarte usor 

franat sau inhibat, deci este important sa ii incurajati pe acesti copii sa isi aduca 

aminte. 

Exista cum am mai spus un numar impresionant de tineri starseeds care sunt deja 

sau sosesc pe planeta, acestia fiind in posesia de cunostiinte si informatii noi si foarte 

importante pentru aceasta planeta. Deci daca credeti ca astfel de interventii spirituale 

nu au functionat sau nu au dat rezultate, dandu-va impresia unei spirale descendente 

a distrugerii, aflati ca rezultatul acestor interventii este foarte puternic pozitiv pe 

Pamant. De exemplu, daca ne gandim la profetiile extreme despre diverse 

cataclisme, pornind de la Edgar Casey, care a prezis schimbari radicale si majore ale 

Pamantului, iata ca acestea nu s-au adeverit. Exista alti profeti si medii care prezic 

inca multe catastrofe. Una din metodele de a privi in viitor este de a proiecta in viitor 

ceea se ce intampla in prezent. Exista totusi multe variabile care trebuie luate in 

considerare. Una dintre aceste variabie care intervin intr-un mod puternic este forta 

spirituala a meditatiei, si mai ales a celei in grupuri spirituale ca al vostru, oricat de 

mici ar fi acestea. 

As dori acum sa fac o comparatie, si este una mai complicata. Se bazeaza un 

concept legat de computer si se numeste "Legea lui Moore", care in principiu spune 

ca la fiecare doi ani puterea si performanta computerelor se dubleaza. La fiecare doi 

ani deci nu numai ca se dubleaza performanta, dar acestea devin din ce in ce mai 

mici in dimensiune. Fiecare dintre voi au avut aceasta experienta, probabil ca 

majoritatea dintre voi detin un computer care se numeste laptop, si acesta este 

destul de mic. Acest laptop care il aveti la voi acasa este poate echivalent in 

capacitate si performanta cu acele computere gigantice intinse in doua sau trei 



camere diferite de care se foloseau oamenii in anii 50 si la inceputul anilor 60. Deci si 

voi treceti personal prin aceasta experienta fenomenala, in care sunteti martori la 

dublarea performantei computerelor si in paralel la micsorarea dimensiunii 

acestora. Pentru o perioada de 20 pana la 30 ani acest proces va continua. Nu exista 

nici un motiv pentru care nu s-ar intampla asa. Este insa greu de imaginat ce fel de 

capacitati si performante vor avea computerele in 20, 30 de ani. Acest proces de 

dezvoltare a stiintei informationale si computationale va da nastere la tehnologii care 

vor ajuta la vindecarea si curatarea planetara, prin aceasta dublare a capacitatii si 

performantei vor apare de exemplu posibilitati de a crea tehnici si metode pentru 

purificare si curatire, de exemplu eliminarea poluarii radioactive ca in cazul 

Fukushima. Acest efect de accelerare descris de Moore este real si are loc 

aproximativ la fiecare doi ani.  

Si acum sa va dau legea lui Juliano. Legea mea spune ca forta spirituala de lumina 

pe aceasta planeta poate la fel sa se dubleze la fiecare doi ani. Tehnologia, tehnicile 

si abilitatile spirituale ale voastre, ca starseeds, au capacitatea sa se dezvolte 

exponential la o rata chiar mai mare decat a celei descrise de Moore pentru 

computere. Reamintiti-va ca legea lui Moore spune ca exista o dublare la fiecare doi 

ani. Cresterea si accelerarea spirituala exponentiala se bazeaza pe principii 

cuantice. De aceea, timpul nu este limitat sau redus, dar in scopul acestei discutii, 

vom lua in considerare o variabila temporala sau o limita de timp. De aceea fac acum 

aceasta comparatie dupa principiile legii lui Moore . 

Deci sa vedem acum cum se poate dubla tehnologia spirituala sau interventia 

spirituala pe planeta. Ce inseamna asta defapt? Exista doua posibilitati pentru a 

dubla forta spirituala. Una prevede cresterea numarului de oameni care se 

angajeaza in activitati spirituale. Aceste activitati spirituale despre care vorbesc se 

refera in special la dimensiunea a 5-a, la ascensiune, la unele tehnici noi de a 

interveni in noosfera, folosirea inelului planetar de ascensiune pentru a influenta 

pozitiv campul mental colectiv planetar, si de asemenea crearea de coridoare catre si 

dinspre dimensiunea a 5-a. Aceste coridoare pot fi folosite pentru a cobori energii 

spirituale noi. O parte din procesul la care ma refer si pe care il specific in aceasta 

lectura este de a ajuta la trezirea spirituala, mai ales a tinerilor starseeds. Inteleg si 

stiu ca aceasta este unul dintre punctele esentiale a muncii spirituale asupra careia 

trebuie sa se concentreze atentia si as dori sa va conduc acum intr-o meditatie in 

care vom interveni spiritual pentru a incuraja si sustine acest tip de activare spirituala. 

Deci, folosind aceste idei, puteti sa ridicati efectivitatea fortei spirituale in activitatile 

voastre spirituale. Aceasta efectivitate se poate ridica prin cresterea numarului de 

participanti la aceste exercitii meditative. Voi compara asta din nou cu 

computerele. Acestea pot deveni mai performante, prin faptul ca pot executa 

comenzi si actiuni mai rapid decat cele din trecut si de asemenea mult mai eficient, 

consuma mai putina energie si curent, sunt mai mici in dimensiuni. Exista o gramada 

de factori dupa care am putea evidentia cresterea exponentiala a abilitatilor si 

performantelor computerelor. Pai, e la fel si in lumea spirituala. Voi ati fost in stare sa 

realizati interventii spirituale insemnate pe aceasta planeta. Faceti o treaba foarte 



buna prin exercitiile de biorelativitate, de exemplu, si puterea voastra de vindecare 

prin biorelativitate a crescut intr-adevar puternic. Stiu ca nu primiti feedbackul 

necesar asupra succeselor voastre prin aceste exercitii meditative, dar eu am 

posibilitatea sa observ si sa le vad. Toate munca voastra spirituala prin exercitii de 

biorelativitate, sau folosind inelul planetar de ascensiune si toate celelalte tehnici si 

interventii spirituale proprii, incluzand stralucirea vibrationala (shimmering) si oul 

cosmic sunt foarte puternice. Noi am introdus termenul de forta arcana. Prin aceasta 

se masoara efectivitatea spirituala precum si puterea gandurilor cu care interveniti 

spiritual pentru a schimba planeta in mod pozitiv. Dupa legea lui Juliano deci, 

vizualizati-va si imaginati-va abilititatile voastre dublate in arcani la fiecare doua luni. 

Chiar si un grup mic, dar concentrat poate genera forte spirituale ridicate si 

corespunzator o forta energetica arcana pe masura. Da, ar fi mai bine daca ar fi mai 

multi oameni in grup, dar numai atunci cand acestia toti se dedica acestei munci 

spirituale si numai daca sunt pregatiti sa actioneze pentru a ridica nivelul vibrational 

arcan pana da dublarea fortelor energetice exercitate. 

Concentrati-va pe idea dublarii energiei spirituale la fiecare doua luni. Este defapt 

necesar acest lucru, deoarece si dualitatea si polarizarea de asemenea se 

accentueaza. Cred ca este important sa subliniez si sa repet acest lucru, polarizarea 

pe planeta chiar in ziua de astazi este mai accentuata decat acum 30 de zile. Ati fost 

martori la astfel de evenimente pe plan politic in America, sau global in acte 

teroriste. Rezumand, putem concluziona ca forta energetica si spirituala poate fi de 

asemenea ridicata si accentuata.  Acum va voi conduce intr-o meditatie speciala. 

Eu, Juliano, va chem sa va conectati cu sinele vostru interior. Conectati-va cu acea 

parte din voi care este direct legata de dimensiunea a 5-a si cu sinele vostru 

superior, fiind constienti in acelasi timp ca aveti abilitatea de a fi o fiinta 5-

dimensionala. Aveti abilitatea de a aduce energii 5-dimensionale in a 3-a 

dimensiune, precum si abilitatea de a comunica si interactiona cu noosfera. Aveti 

posibilitatea de a exercita interventii spirituale pozitive pe planeta. 

(Sunete: OOOOOOOOO.) 

Cresteti si va dezvoltati spiritual prin interventiile voastre. Puteti sa trimiteti ganduri 

puternice in noosfera si aceste ganduri se vor manifesta. Directionati-va aceste 

ganduri acum prin si catre al 3-lea ochi. Simtiti fiecare puterea si energia emanata din 

al 3-lea ochi. Si fiind contienti de aceasta energie puternica, dati-va seama si deveniti 

de asemenea constienti ca in jurul vostru se formeaza un ou cosmic luminos si 

frumos din energia voastra. Dati comanda constienta catre campul vostru energetic 

sa se formeze intr-un ou cosmic, pentru ca aflandu-va in acesta, forta mentala si 

energetica, puterea arcana a gandurilor voastre se mareste. Simiti granita si linia 

exterioara a campului vostru energetic. Simtiti aceasta linie pulsand si stralucind. 

(Sunete(accelerand): TATATATATATATATATA.) 



Acesta este gandul care va rog sa-l trimiteti in noosfera: "Tinerii starseeds, se trezesc 

acum, mai ales cei cu varste intre 17 si 22 de ani. Tineri starseeds, simtiti si primiti 

energiile trimise de noi,  vindecatorii planetari!" 

(Sunete: OOOOOOOOOO.) 

Simtiti acum puterea acestui gand trecand si inundand noosfera ajungand la multi 

dintre acesti tineri starseeds aflati pe toata planeta. Ei vor primi aceasta chemare 

pentru trezirea lor. Ne vom adanci acum si mai mult in meditatie pastrand in 

constienta acest gand cu o forta arcan ridicata. 

(Meditatie) 

(Sunete: OOOOOOOOOO.) 

Energia puternica in arcan al gandului vostru calatoreste acum prin noosfera, si multi 

din generatia tanara de starseeds intre 17 si 22 de ani, sunt activati chiar in acest 

moment. Avem nevoie de voi, tineri starseeds; treziti-va. Aveti cunostiinte si talente 

de care este acum mare nevoie pentru a uni si vindeca aceasta planeta. Capetenia 

„White Eagle“ va va vorbi acum. Eu sunt Juliano. 

HEY YA HO YA HEY! HEY YA HO YA HEY! HEY YA HO! HEY YA HO! Salutari, eu 

sunt Capetenia White Eagle. Da, sunt multi razboinici spirituali care vor fi activati pe 

parcursul urmatoarelor doua luni. Noi, acest grup vindecator, ne vom afla in casa 

Kachinei Galactice pe Pamant. Vom avea o oportunitate deosebita pentru a exercita 

o noua  interventie spirituala pozitiva in noosfera Pamantului. Va fi posibilitatea de a 

a aduce energia Kachinei Galactice in constienta multor starseeds. Kachina 

Galactica detine o forta spirituala si arcana foarte puternica. Stiti ca este important sa 

fie pregatiti oamenii inainte de a primi energiile puternice a unei lumini mai inalte. Voi, 

iubiti starseeds, ati facut asa multe pentru a pregati planeta pentru o infuzie puternica 

de lumina, energie si vindecare. Nu ramaneti ingrijorati si traumatizati de polarizarile 

si intensificarea dualitatii precum si de conflictele necontrolate a carora sunteti 

martori acum pe Pamant. Este o parte din procesul de purificare, si de asemenea un 

ultim dans a unei drame cosmice facand loc pentru unitate si pentru o influenta mai 

puternica a tuturor sufletelor starseed. Ati facut o treaba magnifica creand si 

sustinand aceasta baza si fundatie de lumina precum si prin intermediul interventiilor 

voastre spirituale. 

Noi, maestrii inaltati nativi, lucram impreuna cu spiritele stramosilor. Chem spiritele 

stramosilor de pe Dealurile San Francisco in Flagstaff sa fie pregatiti pentru ca vom 

face o munca spirituala minunata. Vom insamanta de asemenea energii si puteri 

spirituale deosebite. Fiti pregatiti si voi, fiecare dintre voi, chiar daca nu veti fi 

acolo. Fiti pregatiti sa primiti noi instructiuni si puteri spirituale noi, pentru ca v-ati 

pregatit asa mult pentru asta si ati manifestat minunat cu toata fiinta voastra. 

O, Creatorule, Tata-Mama, Lumina a tot ce este, ajuta-ne, ajuta pe toti starseeds pe 

Mama Pamant, sa crestem fortele noastre spirituale, si in paticular ne rugam ca 

fiecare dintre noi sa primim capacitati speciale de a trezi pe tinerii starseeds, pentru 



ca ei vor aduce noi puteri si energii vindecatoare pe Pamant. Da, intr-adevar exista 

atatea probleme pe Pamant care par de nerezolvat, dar este asa pentru ca 

continuam sa ne folosim de mintea noastra limitata tridimensionala. Voi toti sa stiti ca 

Kachina Galactica aduce energii vindecatoare cuantice pe planeta. Treziti-va, tineri 

razboinici. Treziti-va, tineri razboinici spirituali, acum. Noi, toti starseeds arcturieni, 

facem aceasta chemare pentru activarea voastra. 

Eu, Capetenia White Eagle, voi sprijini toti tinerii starseeds care au nevoie de ajutorul 

si instructiunile noastre. Acesta a fost mereu drumul ales de batrani – de i-ai trezi pe 

tinerii razboinici spirituali. A fost mereu drumul ales de stramosi. Aduceti-va aminte 

ca, una dintre cele mai importante invataturi ai nativilor este de a-si onora si respecta 

stramosii, pentru ca ei joaca un rol foarte important in a pregati drumul pentru ca 

tinerii razboinici spirituali sa poata sa isi asume rolul si sa isi poata duce munca 

spirituala la capat. 

HEY YA HO! HEY YA HO! Eu sunt Capetenia White Eagle. Toate cuvintele mele 

sunt sacre. Ho! 

Eu sunt Juliano. In concluzie as vrea sa spun, "Fie ca lumina lui Adonai sa fie cu 

voi." Sa stiti ca si noi, arcturienii, recunoastem numele divin Adonai, acesta fiind 

numele galactic al Creatorului. Fiecare dimensiune si fiecare loc din aceasta 

dimensiune ofera o perspectiva unica a cailor Creatorului, deci si noi studiem 

Creatorul prin creatia acestuia, si intelegem complexitatea dualitatii si a 

polarizarii. De asemenea vedem ca si alte planete au trecut prin acest stadiu de 

dezvoltare spirituala, si pe multe a fost restabilita unitatea pentru a aduce o 

constienta inalta, si pe multe s-a trait o unificare si astfel au trecut de astfel de 

crize. Deci va rugam sa fiti constienti ca aceasta criza a careia sunteti martori acum 

pe planeta este o parte dintr-un proces necesar de evolutie, si ca voi purtati si 

imprastiati semintele evolutiei.  

Eu sunt Juliano. Buna ziua. 
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