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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 
 
Să discutăm puțin cunoscuta expresie „Ca în Cer, așa și pe Pământ”. Această afirmație este în 
multe feluri o sinteză a filozofiei și gândirii „New Age” și are de a face cu o observație importantă. 
Nu poți lua în considerare numai energiile din dimensiunea a treia, ca să înțelegi toate cauzele și 
efectele evenimentelor. Există dimensiuni ascunse și energii ascunse care se află deasupra 
acestei lumi și influențează dezvoltarea și desfășurarea dramei cosmice ai cărei observatori 
suntem. Este cu adevărat important să observi cauzele și efectele evenimentelor 3D. De obicei 
oamenii presupun că energiile înalte se află întotdeauna în echilibru perfect și că doar energiile 
joase din 3D de pe Pământ sunt dezechilibrate și în suferință. Dar este suficient să te uiți la 
Arborele Vieții Arcturian ca să înțelegi că trăim într-o lume holografică și într-un univers holografic, 
și asta înseamnă că ce se întâmplă într-o parte a lumii, afectează cealaltă parte. Ce se întâmplă 
într-o mică parte a universului este un microcosmos al întregului univers. Prin urmare ce se 
întâmplă cu energiile înalte afectează energiile joase, și ce se întâmplă cu energiile joase 
afectează energiile înalte. 
 
Voi explica încă ceva, ca să vă ajut să înțelegeți mai bine aceste concepte. Au existat lumi create 
înaintea Pământului. Aceasta nu este prima planetă din această galaxie care are viață, și cu 
siguranță nu va fi nici ultima. Unele din planetele create înaintea Pământului au fost distruse și 
au eșuat. De ce? Unele din ele erau prea contractate; cu alte cuvinte aceste planete care au 
eșuat au suferit de judecată dură și de critică aspră – dacă aveau loc trasgresiuni de orice fel pe 
aceste planete, pedeapsa era imediată și uneori fatală. Dar au existat și alte planete care au 
eșuat pentru că au fost prea permisive. Au avut prea multă înțelegere și compasiune și cei care 
erau, ca să zicem așa „răi”, nu au fost controlați și pedepsiți. Regulile prea permisive (abordate 
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cu prea multă compasiune și înțelegere) nu au fost capabile să îi pună la punct pe cei care aveau 
intenții rele, ceea ce a dus la distrugerea planetei. 
 
Există aproape cinci mii de planete care au forme de viață de conștiință înaltă în această galaxie, 
și fiecare planetă are un principiu de operare specific. Principiul de operare al Pământului se 
bazează pe dualitate și liberul arbitru. Pământul face parte dintr-un mare plan care încearcă să 
dezvolte o planetă și o lume care asigură experiența de învățare optimă pentru dezvoltarea 
sufletului. Dar vedem că o planetă ca Pământul care are un liber arbitru necontrolat, se confruntă 
cu anumite probleme. Când i se permite liberului arbitru să se manifeste fără a fi îngrădit, cei care 
sunt negativi și au intenții rele ajung să își manifeste și ei liberul arbitru. Acest lucru creează o 
problemă pe planeta Pământ, pentru că cei care au ajuns la putere și controlează o mare parte a 
resurselor de pe această planetă, nu se focusează pe înțelepciunea spirituală și echilibrul 
spiritual. Din nefericire, prin legea liberului arbitru ei pot să acționeze așa cum simt, iar simțirea 
lor este aliniată la nevoile lor egoiste, de servire de sine. Pământul demonstrează că liberul arbitru 
poate scăpa de sub control, într-un sistem planetar. 
 
Eu, Juliano, și ceilalți ghizi arcturieni și Maeștri Înălțați au complimentat de multe ori Pământul 
pentru că oferă experiența liberului arbitru. Am descris cum sufletele stau la coadă ca să coboare 
pe Pământ și să experimenteze liberul arbitru. Manifestarea în dimensiunea a treia permite 
experimentarea anumitor experiențe care îți vor accelera dezvoltarea sufletului. Poate că acest 
lucru vi se va părea contradictoriu, dar liberul arbitru de pe Pământ asigură ocazia perfectă pentru 
învățare și dezvoltarea sufletului. Pe planetele care sunt mai regimentate, ocazia de creștere a 
sufletului este mai limitată. Dar din păcate experimentarea liberului arbitru cauzează amenințări 
majore pentru planeta Pământ, amenințări care pot duce la distrugerea biosferei. 
 
Revin la firmația „Ca în Cer, așa și pe Pământ”. Modul în care este setat acest sistem planetar și 
sistemul său de operare a fost îndrumat și organizat de ființe înalte și de surse de energie înaltă. 
Aceste ființe și surse de energie înalte studiază și lucrează ca să dezvolte sisteme și experiențe 
planetare aliniate la dezvoltarea sufletului. Dar este evident că acest sistem al liberului arbitru pe 
Pământul 3D, se află într-o criză majoră. 
 
Voi ați crezut probabil că numai dimensiunea a treia de pe Pământ este dezechilibrată. Dar 
Pământul face parte dintr-un sistem interactiv. Ceea ce se întâmplă în planurile superioare 
afectează planurile inferioare, și de asemenea ceea ce se întâmplă în planurile inferioare 
afectează planurile superioare. Acesta poate fi pentru voi un concept revoluționar și chiar șocant. 
Câți dintre voi s-au gândit că ceea ce faceți voi, ceea ce se petrece aici pe Pământ, afectează 
sferele superioare? În general vobind nu v-ați gândit la asta și nu credeți că acțiunile voastre 
afectează sferele înalte. Dar dimensiunile înalte și cele joase se află într-un sistem interactiv. 
Dimensiunile sunt un sistem holografic și modul în care reacționează Pământul și ceea ce se 
petrece pe Pământ afectează multe câmpuri de energie din galaxie. Acesta este unul din motivele 
principale pentru care atâția ghizi și învățători au venit pe planeta voastră. Ghizii din dimensiunea 
a cincea au extins limitele intervențiilor, ca să aducă un nou echilibru. Este nevoie de un nou 
echilibru pe această planetă. Dezvoltarea conștiinței înalte este ingredientul principal care duce 
la transformare și la rezolvarea crizei planetare. 
 
Arcturienii și celelelte ființe din dimensiunile înalte exercită o influență pozitivă asupra conștiinței 
de pe Pământ. De ce vă simțiți atrași de către arcturieni și de ce oare multe semințe stelare doresc 
să lucreze cu pleiadienii, andromedanii și siriusienii de evoluție înaltă? Există un motiv 
fundamental, anume acela că noi aducem instrumentele și energia conștiinței înalte. Noi 
reprezentăm o stimulare și o cale care vă vor ajuta să vă ridicați conștiința și să o expansionați. 
Alte ființe dintr-o dimensiune superioară față de a voastră, cum ar fi Extratereștrii Cenușii, se află 
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la polul opus față de arcturieni, care sunt pentadimensionali. Există o diferență majoră între 5D și 
4D. Dimensiunea a cincea se află mai aproape de conceptul de „lume perfectă”, și poate fi 
comparată cu Grădina Raiului. 
 
De ce vin pe Pământ Extratereștrii Cenușii? Există speculații care spun că îi interesează energia 
emoțională de pe Pământ, în special energia inimii. Oamenii sunt dotați cu puterea specială a 
energiei inimii și au emoții puternice, dar acesta nu este motivul principal pentru care 
Extratrereștrii Cenușii vin pe Pământ. Motivul principal pentru care ei vin aici este ca să înțeleagă 
și să încorporeze conștiința extinsă în ADN-ul lor. Abilitatea voastră de a vă extinde conștiința 
este cea care vă conduce (și îi conduce și pe ei, odată cu voi) în căutarea unei evoluții biologice 
mai înalte. 
 
Extratereștrii Cenușii nu sunt capabili să experimenteze conștiința extinsă; doar omenirea are 
această abilitate, pe această planetă. În galaxie există și alte ființe care au conștiință extinsă, și 
îi includ aici pe arcturieni. Noi nu permitem ființelor cu energie joasă cum sunt Extratereștrii 
cenușii, să intre în sistemul nostru pentadimensional. Le este interzis accesul și noi îi putem ține 
în afara câmpurilor noastre de energie planetară, dar Pământul nu este suficient de sofisticat ca 
să facă față tehnologiei lor spațiale și să blocheze activitățile lor din domeniul energiei eterice, și 
nu poate bloca accesul Extratereștrilor Cenușii din dimensiunea a patra. Extratereștrii Cenușii vin 
în căutarea conștiinței speciale care îi interesează, și ca să facă experimente biologice și 
cercetare, ca să afle mecanismul exact care permite omenirii să experimenteze diferite nivele de 
conștiință. 
 
Dar ei nu înțeleg o regulă de bază a conștiinței, care spune următoarele: Creierul este centrul 
conștiinței, dar creierul este multidimensional. Poți lua un creier și îl poți diseca, îi poți studia 
celulele și părțile componente, diferiții lobi temporali sau diferitele secțiuni ale creierului, lobul 
frontal, lobul central și lobul posterior, dar nu vei găsi niciodată conștiința fizică în celule. 
Extratereștrii Cenușii nu au înțeles asta niciodată. Ei încă mai continuă să studieze coloana 
vertebrală și sistemul nervos al animalelor, în căutarea sediului conștiinței. Căutarea cheii 
conștiinței este cauza mutilării vitelor și a altor animale, pentru că Extratereștrii Cenușii studiază 
anumite funcții biologice din coloana vertebrală și din sistemul nervos al acestor animale, care îi 
vor ajuta să creeze fundamentul pentru dezvoltarea conștiinței. Dar Extratereștrii Cenușii nu 
înțeleg un lucru esențial – creierul este multidimensional, și părți din creierul vostru sunt conectate 
la un câmp de energie eterică și la o minte mai mare, care are caracteristici multidimensionale. 
 
Voi duce lucrurile și mai departe, ca să puteți înțelege valoarea și unicitatea creierului uman și 
caracteristicile sale multidimensionale. O caracteristică a experienței multidimensionale se află în 
lumea visului. În starea de vis are loc o călătorie extinsă a minții. 
 
Vreau să revin acum la un concept numit „gândirea unității”. Acest concept se bazează pe ideea 
că toată conștiința înaltă face parte dintr-un mare câmp al unității, care a existat cândva într-o 
unitate mare. Și voi ați făcut parte din această unitate. Ați făcut parte dintr-un mare câmp al 
conștiinței unificate, care a existat înainte să înceapă spațiul și timpul în acest univers. Este greu 
de explicat, dar unitatea face parte din codurile voastre inerente, face parte din dorințele voastre 
inerente de a fi reunificați. Voi simțiți chemarea de a reveni în unitate. Știu că mulți din acest grup 
studiați și lucrați împreună în unitate, lucrați pentru revenirea totală într-o unificare înaltă. Aceasta 
este unificarea conștiinței pe care ați experimentat-o anterior în istoria sufletului vostru. 
 
Poate că acum vă simțiți singuri. Există o parte din voi care își amintește Unitatea, și iată un lucru 
foarte important: în acest univers, odată ce ai interacționat cu Unitatea, rămâi pentru totdeauna 
afectat de energiile Unității pe care le-ai experimentat altă dată. Este de ajuns o singură 
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experiență a Unității și oriunde veți merge în univers, oriunde veți merge în galaxie, veți rămâne 
conectați energetic. Veți rămâne conectați la Unitate, prin gând. Rămâneți conectați pentru că 
tânjiți la întoarcerea în Unitate. Am văzut acest lucru exprimat în multiple feluri, atât artistic cât și 
științific. 
 
De exemplu există în fizica modernă un concept numit „împletire”. Atunci când există două 
particule subatomice care au contact una cu alta, ele rămân legate pentru totdeauna. Asta 
înseamnă că orice se întâmplă cu o particulă încă mai poate afecta prima particulă, chiar dacă 
particulele sunt separate de distanțe mari. În teoria noii fizici lucrurile merg și mai departe – se 
spune că particulele rămân legate, indiferent cât de mare ar fi distanța dintre ele, și se pot afecta 
reciproc. Iar aceasta este o idee mistică. Dar ar putea fi și logică. Cum ar fi posibil ca particulele 
aflate la distanțe mari una de cealaltă să se afecteze una pe cealalată? Acest lucru este posibil 
pentru că există o legătură, și această legătură transcede spațiul și timpul. 
 
Vom folosi analogia cu „împletirea”, ca să discutăm în continuare conceptul de Unitate. În istoria 
sufletului vostru, voi ați făcut parte la un moment dat dintr-o Unitate mai mare. Atunci nu erați 
izolați cum sunteți acum, în dimensiunea a treia. Erați în Unitate. Experiența unității precede 
existența acestui univers. Precede spațiul și timpul. În decursul evenimentelor dezvoltării acestui 
univers, energiile sufletului s-au dispersat pe multe planete diferite și în multe zone din galaxie și 
univers. Dar deși s-a produs o expansiune extraordinară a spațiului și timpului, acest lucru nu a 
modificat legătura unității din sufletul vostru. Voi aveți amintirea acelei unități și tânjiți să reveniți 
la ea. 
 
Experiența voastră pe Pământ ca ființă tridimensională este în mod cert o experiență a separării 
de Unitate. Energia pentadimensională este mult mai orientată către Unitate. Când mergeți în 
dimensiunea a cincea, veți simți și veți experimenta un sentiment mult mai puternic al unității. Nu 
vă veți mai simți singuri, așa cum este posibil să vă simțiți acum. 
 
Din punctul de vedere al fizicii, o particulă se poate afla la o depărtare de un an lumină dar în 
pofida acestei distanțe mari, încă mai poate afecta particula primară, care se află pe Pământ. Voi 
faceți parte din această unitate mai mare, care se află la o depărtare de nemăsurat față de voi. 
V-ați separat de Unitate, dar Conștiința Unității încă mai există în univers. O mare parte a energiei 
de Unitate a Conștiinței este adusă de Maeștrii Înălțați pe Pământ. Noi recunoaștem faptul că 
omenirea are probleme în a experimenta această unitate. Dar pe Pământ există multe ocazii 
spirituale de a experimenta Conștiința Unității.  
 
Unii din voi ați profitat deja de aceste experiențe, de exemplu de meditații, de un apus de soare 
frumos, sau de trăirile înalte de la locurile sacre cu energie pentadimensională. Unii din voi ați 
avut norocul și binecuvântarea de a experimenta coabitarea cu spirite înalte avansate impregnate 
în câmpul vostru de energie, cum ar fi Sananda Isus, Mama Maria sau Kuthumi. Aceștia au adus 
lecțiile și energia lor în câmpul vostru energetic, ca să vă ajute să experimentați această unitate. 
Din păcate, pe Pământ încă mai este foarte dificil să susții gândirea unității și experiența unității, 
din cauza faptului că Pământul se caracterizează prin dualitate. Dacă sistemul de operare de 
bază al planetei este dualitatea, atunci va trebui să munciți din greu ca să depășiți sentimentul de 
dualitate, astfel încât să intrați în conștiința înaltă și în Unitatea Conștiinței. Mă bucur să spun că 
mulți din voi ați reușit să faceți asta. Mă bucur să spun că au existat experiențe avansate ale 
unității, iar Maeștrii Înălțați și munca lor vă afectează pe voi și afectează planeta. 
 
Amintiți-vă că într-o „împletire”, odată ce ai fost împreună la un anumit punct, oricât de departe 
te-ai afla acum încă mai ai abilitatea de a fi afectat de particula cu care ai fost „împletit”. Ca să 
mențineți „împletirea” cu maeștrii de evoluție înaltă și învățătorii, este necesar să vă extindeți spre 
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ei, este necesar să aveți o conștiință extinsă. Conștiința extinsă nu a fost o caracteristică necesară 
pentru supraviețuire până acum, pe Planeta Pământ. Pentru a supraviețui au fost necesare 
abilitatea de a construi arme și unelte, abilitatea de a folosi focul, abilitatea de a construi locuințe, 
precum și abilitatea de a călători cu ușurință în diferite locuri, ca să schimbi clima. Aceste abilități 
timpurii au fost necesare pentru supraviețuire. Conștiința înaltă nu era o necesitate de bază. În 
lumea societății primitive, conștiința înaltă nu era utilă, pentru că dacă trăiai în pădure sau într-un 
mediu primitiv, dacă intrai într-o stare de conștiință înaltă nu mai percepeai pericolele din pădure. 
Cei care puteau intra în starea de conștiință înaltă, riscau să-și piardă viața. În cele din urmă 
odată cu dezvoltarea unor culturi mai avansate, s-a stabilit ca aceste culturi să permită anumitor 
persoane numite „șamani” să intre în starea de conștiință înaltă. Aceste culturi protejau șamanii. 
Acest aranjament a ajutat la recunoașterea faptului că conștiința înaltă era necesară pentru 
sănătatea și binele unei culturi. 
 
Supraviețuirea biosferei și supraviețuirea planetei necesită dezvoltarea etapei de evoluție a 
„conștiinței înalte”. Pentru noi arcturienii este clar că omenirea nu poate supraviețui în starea 
curentă de conștiință joasă. Omenirea va fi salvată numai dacă va permite evoluția și va susține 
conștiința înaltă, fără de care biosfera planetei se va prăbuși. Ca semințe stelare voi înțelegeți 
acest mesaj. Ca semințe stelare voi înțelegeți că există o nevoie, există o necesitate, pentru 
dezvoltarea conștiinței înalte. Întrebările pe care le puneți voi învățătorilor și Maeștrilor Înălțați 
sunt: „Ce putem face pentru ca să fie descărcată imediat conștiința înaltă pe această planetă? 
Ce putem face pentru ca toți liderii de pe această planetă să aibă abilitatea de a lua decizii bazate 
pe această conștiință înaltă?” Aceasta este problema și chestiunea majoră la care lucrează 
ființele din dimensiunile înalte. Nu este o problemă care se referă numai la planeta Pământ. Este 
o problemă care se referă și la dimensiunile înalte, pentru că dezechilibrul și lipsa de unitate de 
pe Pământ afectează celelalte dimensiuni. Moartea și distrugerea plantelor și animalelor se 
întâmplă la scară mare. Numărul de suflete pierdute care vine de la Pământ pe lumea cealaltă 
este extraordinar de mare. Aceste suflete necesită eforturi mari pentru a fi reparate și reechilibrate 
în viața de apoi. 
 
Voi discuta acum despre sistemul nostru arcturian și structura sa, și despre modul în care din 
perspectivă pentadimensională, ne-am confruntat și noi cu unele din problemele dramatice de pe 
Pământ, cum ar fi de exemplu menținerea echilibrului pe planetă, distribuirea resurselor, 
instabilitatea politică și chiar războiul. Am mai arătat că în trecutul istoric al lui Arcturus, noi am 
fost la un moment dat pe punctul de a fi distruși de conflictele polarizate. Câțiva din voi au amintiri 
arcturiene foarte puternice, amintiri nucleu despre distrugerea uneia din planetele din sistemul 
arcturian. Această catastrofă s-a produs într-o epocă dominată de războaie când existau conflicte 
mari, similare cu ceea ce se petrece acum pe planeta Pământ. Dar noi arcturienii am evoluat.  
 
În istoria noastră timpurie, noi am avut polarizări și chiar conflicte majore, plină de ura către 
semeni. Dacă vă uitați la pleiadieni, veți vedea că și ei au trecut prin această experiență. O istorie 
de război planetar există și la lyrani, cu care împărtășim aceeași moștenire ancestrală. Lyranii 
sunt unul din grupurile nucleu străvechi care au dezvoltat primele civilizații din această parte a 
galaxiei. Lyranii sunt strămoșii pleiadienilor și strămoșii oamenilor de pe Pământ. Lyranii au 
experimentat și ei acest tip de război planetar. 
 
Vreau să înțelegeți că universul este plin de evenimente violente, prin natura sa. Universul se află 
în echilibru, dar există stele care explodează, planete care se ciocnesc una de alta. Există raze 
gamma care omoară formele de viață. Există asteroizi care lovesc planete, și multe alte 
evenimente galactice violente. 
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Noi a trebuit să dezvoltăm un sistem echilibrat, care să poată contracara violența. Vreau să 
vorbesc despre sistemul nostru din punctul de vedere al structurii politice. V-am prezentat ideea 
de a crea ceea ce noi numim „o societate justă”. O parte din crearea unei societăți juste se referă 
la crearea Orașelor Planetare de Lumină, care vor ajuta la crearea unei planete noi, mai 
echilibrate. În ceea ce privește dezvoltarea planetară a Pământului, trebuie să existe o soluție la 
numeroasele probleme care creează o parte din aceste dezechilibre. Trebuie să existe soluții la 
sărăcie, soluții la problemele de sănătate, soluții la distribuirea hranei, la distribuirea bogăției, 
soluții la problemele de imigrație. Unele din aceste probleme sunt înrăutățite de schimbarea 
climei. Există probleme 3D fundamentale legate de tehnologie și poluare, care produc 
dezechilibre. 
 
Ajungem iar la discutarea liberului arbitru și la „alegerea persoanelor oficiale” care conduc țările 
și administrează resursele. Într-o zonă de liber arbitru, oamenii pot alege o persoană greșită care 
să conducă lumea. Este posibil ca cei aflați la putere că nu apere interesele planetei. Rar se 
întâmplă să fie ales un lider care să aibă o perspectivă planetară. În majoritatea cazurilor dacă 
cineva are o asemenea perspectivă, nu reușește să păstreze puterea. Încă odată subliniem că 
pe o planetă a liberului arbitru locuitorii au libertatea de a alege pe cine vor, au libertatea de a 
alege sistemul și liderii pe care îi doresc, chiar dacă aceștia nu apără interesul cel mai înalt al 
planetei. Veți vedea ce am făcut noi arcturienii ca să rezolvăm această problemă. 
 
Voi vorbi despre un concept care are origine galatică, dar a venit pe Pământ prin intermediul 
învățăturilor vestitului filozof grec Platon. El a adus conceptul de „rege filozof”. Conducătorul unei 
țări, conducătorul unei planete, ar trebui să aibă înțelepciunea unui filozof. De asemenea ar trebui 
să aibă perspectiva unui filozof (o perspectivă planetară). El ar trebui să aibă cunoașterea 
Biorelativității și a vindecării planetare. Regele filozof ar trebui să aibă perspectiva altor dimensiuni 
și a modului în care interacționează acele dimensiuni cu dimensiunea a treia. Platon vorbea 
despre această viziune extinsă a realității și a dimensiunilor în scrierile sale despre regele înțelept, 
dar această definiție va trebui lărgită ca să includă o perspectivă mai amplă. În plus, regele 
înțelept va înțelege etapele dezvoltării planetare, inclusiv conflictul dintre spiritualitate, tehnologie 
și poluare. 
 
Cine ar alege un rege filozof? Oamenii implicați în afacerea producerii de bani din exploatarea 
resurselor Pământului nu vor dori ca un rege filozof să conducă lumea. Regele filozof nu ar fi de 
acord cu folosirea petrolului ca bază a economiei. Un rege filozof ar spune că folosirea petrolului 
ar duce la prea multă emisie de carbon și asta ar contribui la schimbarea climei, și din cauza asta 
s-ar renunța la folosirea petrolului. Orice conducător cu această viziune nu ar fi lăsat să rămână 
la conducere mult timp. 
 
Noi am dezvoltat pe Arcturus sistemul unui Consiliu al Bătrânilor. Noi am oferit acest sistem ca 
prototip pentru Grupul de Patruzeci. Consiliul Bătrânilor este un grup de consiliere capabil să 
îmbrățișeze o perspectivă înaltă. El poate oferi recomandări pentru decizii importante referitoare 
la binele planetei. Consiliul Bătrânilor este cel care alege regele filozof care să conducă sistemul 
nostru planetar. 
 
Pe Arcturus, noi avem un sistem în care oamenii sunt pregătiți de la o vârstă fragedă să facă 
munca pentru care sunt destinați. Un exemplu asemănător de pe Pământ este cel al lui Dalai 
Lama. Dalai Lama provine dintr-o tradiție istorică îndelungată și este ales la naștere pe baza unor 
semne astrologice și a altor elemente importante. Dalai Lama a fost ales și antrenat ca să dețină 
această poziție. El a fost pregătit ca să devină următorul lider spiritual al Tibetului. Consiliul 
Bătrânilor de pe Arcturus cultivă grupuri de lideri potențiali care sunt pregătiți ca să devină regi 
filozofi. Deciziile Consiliului Bătrânilor de alegere a unui lider nou sunt acceptate de toată lumea. 
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Noi știm că Consiliul Bătrânilor nu gândește din punctul de vedere al egoului sau al servirii de 
sine, ci din perspectiva binelui cel mai mare al tuturor. El ia hotărâri din câmpul de energie 
unificată de pe Arcturus. 
 
Consiliul Bătrânilor alege regele filozof pe baza caracteristicilor candidatului, care sunt cele mai 
aliniate cu energia necesară într-un anumit moment pe Arcturus. Asta înseamnă că Consiliul 
Bătrânilor poate instala la conducere un rege filozof și apoi îl poate da jos ca să pună în loc alt 
rege filozof, în funcție de caracteristicile de lider care sunt necesare în diferite condiții. Alegerea 
nu se face din egou. Înlocuirea din funcție nu este primită cu energie negativă. Nimeni nu se simte 
rău dacă este dat jos dintr-o poziție de conducere, nu se produce agitație și violență din pricina 
schimbării conducerii. 
 
Această idee a regelui filozof i-a fost transmisă lui Platon. El a primit acest concept ca parte din 
gândirea sa înaltă, atunci când s-a conectat la Maeștrii Galactici. Ați putea crede că acest ideal 
filozofic înalt nu va funcționa niciodată pe Pământ. Dar vreau să vă ofer o altă perspectivă asupra 
acestui lucru, pentru că în mod clar rezolvarea problemelor Pământului va depinde de conducerea 
capabilă a planetei. 
 
Pe această planetă există o istorie lungă a poveștii venirii lui Mesia, și cuvântul Mesia vine din 
cuvântul ebraic „Mashiach”, care se traduce din ebraică „Cel Uns”. În triburile antice din Israel 
exista tradiția ungerii regelui. Primul rege evreu a fost Saul. Triburile din Israel credeau că regele 
lor va fi ales de Dumnezeu printr-un profet. Profetul Samuel l-a uns pe Saul, a pus ulei de măsline 
pe fruntea lui, ceea ce însemna că aceasta devenea rege. Astfel Cel Uns devenea cunoscut 
tuturor, și lumea se aștepta ca el să vină să salveze Israelul. Treptat acest concept s-a extins, 
așa încât s-a ajuns la ideea că Cel Uns va domni peste tot Pământul.  
 
Regele filozof va opera din perspectiva celor mai înalte principii și a celei mai înalte înțelepciuni. 
Am dori ca regele filozof să readucă acum ordinea divină în biosferă. Bineînțeles că în vremurile 
străvechi nu se folosea cuvântul „biosferă”, pentru că atunci nu exista acest concept. Venirea 
Celui Uns este unul din marile concepte religioase oferite civilizației apusene. 
 
Regele filozof era o persoană cu o înțelegere și percepție înaltă, care putea să vină și să facă 
ordine peste tot, aducând un nou echilibru. Ideea de rege înțelept seamănă cu ideea de Mesia. 
În decursul istoriei civilizației apusene, Cel Uns sau Mesia a cunoscut diferite interpretări. În unele 
cazuri, Mesia este privit ca un rege care stăpânește Pământul. El ar avea puterea de a opri toate 
războaiele. Ar avea puterea de a desființa toate armele nucleare. Ar avea puterea de a opri toată 
poluarea. Ar avea puterea de a asigura o energie curată și de a asigura o distribuire egală a 
hranei. Mesia este o formă gând înaltă pentadimensională, așa cum și energia regelui filozof vine 
din dimensiunile înalte. Pentru arcturieni și pentru maeștrii pentadimensionali este evident că într-
o societate a liberului arbitru, este extrem de dificil să alegi un rege filozof care să conducă lumea 
într-un mod care va aduce echilibrul pe planetă. Dar cred că sunteți de acord cu noi că așa ceva 
ar fi exact ce este necesar. 
 
Dacă vă uitați la Arborele Vieții Planetar Arcturian, veți observa Lumina și energia mesianică, 
reprezentată prin sfera din mijlocul arborelui. Ideea venirii unui Mesia, a unui Salvator care să 
conducă lumea, se bazează pe mitologie și pe forme gând din inconștient, pe care le regăsim și 
în învățăturile Nativilor Americani. Să luăm de exemplu învățăturile Femeii Bizon Alb. Veți observa 
acolo paralele interesante cu energia lui Mesia și a regelui filozof. O diferență majoră ar fi însă 
faptul că energia Femeii Bizon Alb este feminină. Eu susțin revenirea la putere a energiei feminine 
pe Pământ. Energia masculină a dominat Pământul mii de ani și a adus distorsiuni și agresivitate 
exagerată pe planetă. Femeia Bizon Alb are puterea de a readuce echilibrul și ordinea, care au 
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fost pierdute, înapoi pe Pământ. Ea are o mare putere. Femeia Bizon Alb nu este o femeie slabă, 
ea poate reinstaura ordinea pe această planetă. 
 
În concluzie vreau să spun că pe Arcturus, noi am dezvoltat domnia regelui filozof. Noi nu avem 
conflicte privitoare la cine ne conduce. Nu avem probleme privitoare la distribuirea energiei sau 
a bogăției, a hranei sau a pământului. Una din atracțiile conectării voastre la dimensiunile înalte 
și la arcturieni este că noi putem ajuta la aducerea și instalarea pe Pământ a acestui gen de 
idealuri de conducere. Putem ajuta la instalarea unei perspective planetare înalte. Când vorbim 
despre primul contact, sugerăm că acesta trebuie să se bazeze pe o formă gând înaltă și pe 
implementarea înaltă a unei conduceri iluminate pe această planetă sacră, cunoscută ca Bijuteria 
Albastră.  
 
Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 
 
 
 


