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Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! A imbratisa spiritualitatea 
galactica implica si include cum percepe o persoana lumea si universul. Este lumea 
vazuta ca se invarte in jurul Pamantului, sau centrata in soare, sau se imbratiseaza 
galaxia ca fiind punctul principal central al existentei noastre in dimensiunea a 3-a 
? Se poate pune chiar intrebarea: exista un multivers? Un multivers inseamna ca 
exista mai multe universuri diferite in afara de cel propriu in care ne aflam noi. Se 
priveste acest multivers ca avand dimensiuni multe si cum sunt accesibile aceste 
dimensiuni? Perceptia spirituala a unui grup include si accesul la alte dimensiuni. 
Intr-adevar, putem sa privim azi asupra conceptelor de Rai si Iad referindu-ne la 
acestea ca fiind doua dimensiuni diferite. Va voi propune sa considerati Raiul si 
Gradina Paradisiaca ca o descriere a unei alte dimensiuni, pe care unii o numesc 
dimensiunea a 5-a. Atunci cand auziti persoane vorbind despre Iad, acestia se 
refera intr-adevar la o dimensiune. Problema este ca exista acele grupuri pe 
Pamant care incearca sa limiteze accesul la Paradis sau Rai descriind cum se aplica 
nistre restrictii definite legate de partenenta la un anumit curent religios. Pe de alta 
parte pentru acestia Iadul pare insa sa aiba portile deschise si fiecare poate sa intre. 
Exista chiar grupuri care se ofera ca voluntari sa trimita persoane in Iad impotriva 
vointei proprii. 
 
Spiritualitatea Galactica este in principiu un sistem mai extins care ii aduce pe 
oameni mai aproape de Creator si mai aproape de adevarata realitate a universului 
fizic. Spiritualitatea Galactica ofera un acces la realitatea mai aproape de adevar 
care se bazeaza pe o constienta extinsa si perceptii largite. Atunci cand cineva 
imbratiseaza Spiritualitatea Galactica, atunci aceasta persoana poate deschide 
"Portile Perceptiei" si incepe sa vada adevarata realitate care include existenta altor 
dimensiuni si a fiintelor de pe alte planete din aceasta galaxie si nu numai. 
Adevarata realitate este una cosmica si universala care este multidimensionala si 
care si care este locuita de multe fiinte diferite in intreaga galaxie. Dimensiunea a 
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5-a este o expresie a acestei existente profund multidimensionale in galaxia 
noastra. Majoritatea galaxiilor au dimensiuni diferite. Astazi ne vom limita in 
discutia despre Spiritualitatea Galactica la galaxia noastra, Calea Lactee.  
 
Calea Lactee este galaxia in care ne gasim, si eu si voi. Este o galaxie 
multidimensionala, adica, are diferite niveluri dimensionale. Este o galaxie 
gigantica care poate are o lungime de 50,000 de ani lumina, iar voi si cu mine, 
precum si alte fiinte de pe alte planete calatorim in jurul centrului galactic. Centrul 
galaxiei este numit Soarele Galactic sau Soarele Central. Trebuie sa intelegem ca 
Soarele Galactic este un punct sau loc spiritual si fizic multidimensional aflat in 
centrul galaxiei. Va duc aminte ca in vremuri timpurii umanitatea percepea 
Pamantul sau chiar soarele ca fiind punctul central al universului. Acum stim ca 
Pamantul si sistemul solar calatoresc in jurul centrului galactic! Daca ati fi 
heliocentric, atunci ati credea ca Soarele este centrul universului. Sau credeti 
cumva, ca umanitatea in Epoca Bronzului, ca universul se invarte in jurul 
Pamantului? Sau sunteti centrat galactic si recunoasteti ca totul se invarte in jurul 
centrului galaxiei? Atunci intelegeti si recunoasteti de asemenea ca noi calatorim in 
jurul centrului galactic. Putem sa vorbim de asemenea si cum galaxiile se grupeaza. 
Vreau sa subliniez un lucru: Calea Lactee apartine unui asa numit "grup local", 
format din 12 sau 13 galaxii care formeaza un sistem apropiat de galaxii.  
 
In Spiritualitatea Galactica spunem ca centrul galaxiei este Soarele Central, care 
reprezinta acest camp spiritual si fizic multidimensional care este responsabil 
pentru creatia tuturor formelor de viata si pentru evolutia spirituala. Asadar, atunci 
cand eu sau voi descriem alinierea galactica din 2012, descriem in acelasi timp o 
aliniere fizica dar si spirituala. Haideti sa privim un moment inapoi asupra datii de 
21 Decembrie 2012. Poate ca in memoria voastra subiectiva acest lucru vi se pare ca 
s-a intamplat ieri, dar deja au trecut aproape 3 ani de cand eu si voi vorbeam 
impreuna despre alinierea galactica. Aceasta aliniere galactica a reprezentat sursa 
multor predictii care au inclus distrugeri masive, eruptii vulcanice vaste, schimbari 
majore pe Pamant si alte tulburari planetare. 
 
Interpretarea corecta a acestei alinieri galactice este ca Pamantul a intrat in aliniere 
cu Soarele Central, si ca acest eveniment a facut posibila coborarea de noi energii 
spirituale pe aceasta planeta. Aceasta aliniere poate fi descrisa ca o coborare a 
Spiritualitatii Galactice in constienta umana. Aceasta aliniere a declansat apoi un 
proces de coborare a unei Constiente Spirituale Galactice, sau Constienta Cosmica, 
pe Pamant, in forma unul val energetic. O parte din acest val a fost introdus sau 
intermediat catre voi de Kachina Galactica. Kachina Galactica este o entitate 
intermediara si o putem compara cu ghizii spirituali si mentorii culturilor native ale 
indienilor Hopi si Navajo. Aceste Kachinas, inclusiv Kachina Galactica, se afla pe 
faimoasele Varfuri San Francisco Peaks, in apropiere de Flagstaff, Arizona. Idea 
Constientei si Spiritualitatii Galactice a fost introdusa de asemenea in comunitatea 
New Age pe parcursul anilor 90 pana la inceputul noului mileniu 2000. Insa, 
aceasta constientizare si perceptie s-a dezvoltat in anumite grupuri ale popoarelor 
native, cum ar fi Maya, Cherokee sau printre amerindienii din stepe si Irochezii, 



care aveau astfel de asemenea cunostiinte despre familia noastra galactica. 
Deoarece, vedeti voi, Familia Stelara este o parte integranta dintr-un sistem inclus 
in Spiritualitatea Galactica. 
 
Una dintre ideile de baza ale Spiritualitatii Galactice si a conceptului alinierii cu 
Soarele Central spune ca toate formele de viata care exista in aceasta galaxie sunt 
originare din creatia Maestrilor Sursei din Soarele Central. Acesti Maestrii din 
Soarele Central supravegheaza dezvoltarea spirituala si amplasarea sau plantarea 
de forme de viata inalte in aceasta galaxie. Exista anumite perioade de timp in viata 
unei planete in care energiile din centrul galactic spiritual sunt mai intense, iar 
atunci cand aceste timpuri au loc, exista o oportunitate in randul locuitorilor 
planetei pentru a integra o constienta extinsa, o perceptie mai larga si extinsa si de 
asemenea pentru extinderea capacitatilor si talentelor proprii spirituale. Coborarea 
si alinierea acestei energii spirituale galactice nu rezolva imediat problemele 
Pamantului. Ati fost martori deja la acest lucru! Adica, ce vreau sa spun este ca 
sunteti foarte capabili, ca si seminte stelare, voi impreuna cu altii ati lucrat 
concentrat pentru a cobori si a arata mai departe despre Lumina Galactica si 
Energia Galactica pe Pamant. Dar veti fi de acord cu mine ca acest proces nu a oprit 
entropia autodistrugerii care pare ca are loc in fata ochiilor vostrii si ai nostrii pe 
aceasta planeta.  
 
Voi trece la un alt concept in Spiritualitatea Galactica pentru a explica mai bine si a  
va ajuta sa intelegeti entropia si distrugerea, si anume principiul energiei 
holografice. Simplu spus, energia holografica spune ca o parte din intreg reprezinta 
intregul. Dar exista un corolar legat de aceasta definitie si acesta spune ca ceea ce se 
intampla intr-o parte afecteaza intregul, dar de asemenea si ca ceea ce se intampla 
cu intregul afecteaza partea integranta cu pricina. Vreau sa aplic acest lucru in 
explicatia mea referitoare la existenta Maestrilor Galactici si a Consiliului Galactic. 
Ceea ce se intampla cu Pamantul afecteaza in mod holografic toate partile galaxiei. 
Am discutat despre acest lucru prin conceptul de coheziune cuantica. Stim de 
exemplu, ca forme de gand atrag alte forme de gand similare. Ceea ce se intampla 
in Consiliul Galactic afecteaza ceea ce este pe Pamant. Vreau sa spun asadar ca e un 
drum cu doua directii. Ceea ce se intampla pe Pamant afecteaza la fel si Centrul 
Galaxiei, si ceea ce se intampla in Centrul Galactic afecteaza Pamantul. Suna 
simplu, dar toata aceasta situatie are ramificatii majore, pentru ca, intr-adevar, 
Consiliul Galactic este afectat  si invata din ceea ce se intampla pe Pamant. 
Pamantul, prin liderii si muncitorii sai spirituali numerosi, incearca sa integreze 
energiile vindecatoare din galaxie.  
 
Ajungem acum la un alt principiu important in Spiritualitatea Galactica. Acesta 
spune ca dimensiunile inalte, inclusiv dimensiunea a 5-a, interactioneaza cu 
dimensiunea a 3-a, si in mod specific, dimensiunea a 5-a interactioneaza cu 
dimensiunea a 3-a. Exista o forta interactiva multidimensionala. Dimensiunile care 
exista in galaxia noastra multidimensionala interactioneaza intre acestea. 
Dimensiunea a 5-a nu este separata complet de dimensiunea a 3-a. Cativa dintre 
voi poate au aceasta convingere ca exista o separare totala intre dimensiuni. Chiar 



si atunci cand priviti la descrierea Raiului si Iadului, pot sa va spun ca si in cele mai 
restrictive definitii, exista inca simtul unei interactiuni intre aceste doua niveluri. 
Descrierea Raiului este des structurata ca o recompensa: Daca te porti intr-un fel, 
daca tu crezi intr-o anumita persoana sau aderezi unui sistem de credinte, atunci iti 
va fi permis sa intrii in Paradis si sa primesti recompense pozitive. Insa, daca nu te 
porti in acest fel, sau nu actionezi intr-un anumit mod, atunci nu poti decat sa 
mergi intr-o dimensiune joasa. Unele religii chiar declara ca trebuie sa ramai in 
vibratiile si in dimensiunile joase numai pana cand esti purificat, apoi poti sa urci la 
un nivel mai inalt. 
 
Ceea ce este important acum este de a intelege interactiunea pe care Maestrii Inalti 
si Consiliul Galactic o au, atunci cand vin in contact cu Pamantul. In Spiritualitatea 
Galactica noi spunem ca Maestrii Galactici, in randul carora se numara si Maestrii 
Inaltati, ingeri, fiinte cunoscute ca Maestrii Stelari,  Arcturienii si Pleiadienii si alte 
fiinte pentadimensionale, au abilitatea de a interactiona acum cu voi in 
dimensiunea a 3-a. Maestrii au posibilitatea de a interactiona cu voi intr-un mod 
extins si adanc. Aceasta interactiune a devenit mai puternica in urma alinierii 
galactice din 2012. 
 
Alinierea galactica din 2012 a deschis si mai multe cai si mai multe coridoare care 
permit aceasta interactiune. Chiar daca aceasta interactiune are loc, Pamantul nu  
este inca vindecat. Pamantul nu a fost adus inca in dimensiunea a 5-a. Exista multi 
dintre voi care ajung chiar la granita dimensiunii a 5-a in timpul muncii voastre 
spirituale. Aceasta este o realizare foarte mare, un avans spiritual pentru care puteti 
sa va bucurati si sa fiti mandrii de voi. Eu cu siguranta sunt mandru de voi, ca, in 
mijlocul haosului pe Pamant si a unei polarizari accentuate, v-ati putut dezvolta 
energia spirituala si concentrarea/focus-ul. Asta inseamna ca sunteti capabili sa 
intrati sau sa lucrati in dimensiunea a 5-a. In teoriile holografice ale Spiritualitatii 
Galactice, Maestrii Ascensionati invata despre Pamant, asa cum voi invatati despre 
dimensiunea a 5-a. 
 
Stiu ca voi credeti ca Maestrii Inaltati  stiu tot, si ca sunt capabili sa prezica exact ce 
se v-a intampla, si ca au puterea de a interveni in evenimentele Pamantului. Orice 
parte din galaxie are o perspectiva unica asupra Creatorului si galaxiei si a 
dezvoltarii Energiei Galactice si a Spiritualitatii Galactice. Aceasta raspunde la 
intrebarile pe care multi dintre voi le puneti: "De ce sunt Maestrii Inaltati atat de 
interesati de Pamant? De ce vor sa vina atatea suflete acum pe Pamant?" Pentru ca 
Pamantul este unic in multe feluri, si ca unul dintre cele mai evidente motive este 
existenta dualitatii si densitatii ridicate.  
 
Principiul Spiritualitatii Cosmice si Galactice vorbeste direct despre evolutia 
sufletului si expansiunea acestuia. Vorbim despre incheierea lectiilor Pamantului, 
si vorbim in mod specific despre a invata anumite lectii si de a completa ciclul 
incarnational astfel incat sa puteti incheia lectiile Pamantului. Nu spunem ca 
trebuie sa apartineti unui anumit grup - nu trebuie. Dar ca trebuie sa completati 
lectiile Pamantului astfel incat sa va puteti inalta. 



 
Densitatile sunt comparate si cu raul, si motivul pentru existenta raului a fost una 
dintre cele mai complexe intrebari de raspuns. De ce exista raul? Cum de poate 
exista o astfel de densitatea pe o planeta atat de frumoasa ca Pamantul, si cum se 
intampla ca aceasta densitate pare atat de puternica ca poate preveni avansul 
acestei planete in dimensiunea a 5-a? Stim ca Pamantul este capabil de a avansa in 
dimensiunea a 5-a. Multi dintre voi sunteti vindecatori planetari si lucrati foarte 
intens pentru a aduce aceasta planeta in taramurile mai inalte. Raspunsul la 
aceasta intrebarea "de ce exista raul" nu este usor. Are de a face cu subiecte 
complexe legate de Karma Cosmica. Aceasta este o complexitate care nu poate fi 
explicata usor, dar exista o parte usoara in acest context. Va voi da acest raspuns 
simplu, dar vreau sa intelegeti ca nu este un raspuns complet pentru ca exista 
corolare si parti din acest intreg pe care s-ar putea sa nu le puteti intelege din 
perspectiva Pamantului. Aduceti-va aminte, chiar si asa avansati cum sunteti voi, 
va aflati inca in perspectiva sau contextul Pamantului. Si atunci cand calatoriti in 
taramurile inalte si intrati in coridoarele de lumina, va aflati inca bazati pe 
perspectiva pamanteana. Raspunsul scurt despre densitati si rau si de ce ii este 
permis sa existe este: pentru a permite evolutia si avansarea sufleteasca, trebuie sa 
existe liberul arbitru; trebuie sa aveti alegerea libera. Pentru a avea alegerea libera, 
trebuie sa existe densitati. Trebuie sa aveti posibilitatea de a alege intre constienta 
extinsa si cea contractata. Trebuie sa fiti in posibilitatea de a alege intre a face rau 
sau bine. In unele cazuri, alegerea este evidenta, iar in alte cazuri alegerea nu este 
asa de clara. In alte cazuri, alegerea este neclara pentru ca de exemplu puteti avea o 
experienta placuta sau de multumire ca rezultat a unei actiuni alese care este densa. 
Va rog sa notati ca am trecut de la cuvantul "rau" la cuvantaul "dens". 
 
Iata un exemplu in care puteti alege densitatea in locul expansiunii. Simplu 
declarat, puteti spune, "Pai, prin anii 1900 cineva are putea spune: Sunt capabil sa 
omor toti bizonii deoarece voi face o gramada de bani cu blanile acestora". Astfel ati 
putea avea o multumire imediata din acest act. Ati putea deveni foarte bogati 
vanzand blanurile sau pieile acestora, dar in contextul general, ar fi poate un lucru 
malevolent de a eradica atati bizoni. Este ciudat ca nu ati avea feedback-ul sau 
urmari carmice imediate, dar Spiritualitatea Galactica spune ca exista reincarnare 
si exista karma, iar galaxia este construita astfel incat exista mereu un context in 
care lectiile karmice potrivite pentru situatia personala particulara pot fi 
experimentate si traite, astfel va puteti incarna in acel context. Este ciudat, dar 
cateodata lectiile karmice pot fi traite cel mai bine intr-un alt loc si va puteti regasi 
pe o alta planeta care ofera acel context specific. Pentru ca va aflati intr-o 
concentratie densa si o energie densa, nu va veti aduce aminte ce vi s-a intamplat in 
incarnarile anterioare pe Pamant. Nu va veti aduce aminte ca ati fost si pe o alta 
planeta decat Pamantul, si apoi veti fi plasat in aceasta noua situatie pentru a 
invata despre prezervarea bizonilor sau a altor animale. Aceasta este o parte 
integranta din Karma Cosmica. Exista anumite reguli interesante in legatura cu 
aceasta. 
 
Pamantul este o planeta si reprezinta o civilizatie atat de diversa si complexa, astfel 



incat exista oportunitati repetate pentru lectiile incarnationale aici pe planeta. Asta 
inseamna ca unii dintre voi ati putea avea intre 300 si 400 experiente 
incarnationale aici pe Pamant. Poate va veti da seama ca ati fost un razboinic in 
timpul romanilor si ca va intoarceti din nou ca un soldat, dar de data aceasta 
realizati si invatati ca forta militara nu este calea potrivita, renuntati la aceasta cale 
si faceti un pas inainte. Exista oportunitati pentru a face acest lucru. Dar pentru a 
putea renunta intr-un final la calea razboinica, ar trebui sa aveti diferite alegeri, si 
la fel sa integrati o noua perspectiva. Acele alegeri si o alta perspectiva se afla aici 
pe Pamant, mai ales ca exista atatea razboaie si astfel multe oportunitati de a trece 
prin experienta razboinicului. 
 
Acesta este un motiv pentru acest interes ridicat pentru Pamant, adica mai exact, 
pentru ca exista liberul arbitru. Existenta acestuia asigura multe oportunitati 
pentru a invata. Exita anumite grupuri si persoane, care din cauza cruditatii si 
rautatii extreme de care dau dovada pe Pamant, vor fi dusi pe planete speciale unde 
exista cai unice si puternice de a intra in contact cu energiile care sunt necesare sa 
fie integrate de acestia pentru ca acestia sa se poate purifica. Unul din scopurile 
purificarii sufletului este purificarea constientei astfel incat lumina sufletului sa 
poata patrunde in fiinta acestora.  
 
In discutia despre iad vreau sa subliniez mai multe descrieri si metode de a privi 
acest concept. Iadul din perspectiva si observatia noastra este nivelul jos al 
dimensiunii a 4-a.   Acest nivel din dimensiunea a 4-a este o dimensiune formata 
din mai multe straturi care includ planul astral, dar care includ si un camp mental 
special unde exista in mod repetat energii dense. Atunci cand ascensionati, cand 
inaintati intr-o constienta mai inalta, puteti trece prin aceasta parte mai joasa a 
planului astral. Unul dintre motivele pentru care folosim coridoare de lumina in 
munca noastra este pentru ca vrem ca voi sa treceti de acest taram fara nicio 
problema sau perturbare. Fiintelor joase din acest taram 4D  le place sa se ataseze 
parazital de orice fiinta cu o lumina mai inata. O parte din motivul pentru care 
aceste fiinte fac acest lucru, este ca sunt blocate in aceste dimensiuni joase si au 
nevoie de energie vitala pentru a se putea elibera. Putem spune ca Iadul este o parte 
din taramurile dense ale dimensiunii a 4-a. Iadul poate fi descris printr-o blocare 
intr-un tipar repetat de energie si densitate joase. De exemplu, in Iad exista fiinte 
care repeta acelasi cosmar unde se afla intr-o circumstanta teribila, cum ar fi intr-
un incendiu, sau se afla intr-o lupta care o pierd. In alte exemple, acestia repeta 
experienta unei situatii dureroase in continuu pentru ca nu pot iesi din ea. O astfel 
de situatie poate aparea des in planurile joase ale dimensiunii a 4-a. 
 
In Spiritualitatea Galactica, exista vindecatori speciali si maestrii antrenati in mod 
special care sunt capabili sa calatoreasca in dimensiunea a 4-a si sa le aduca pe 
aceste spirite de acolo. Dar atentie, nu vrem sa ii eliberam astfel incat acestia sa 
continue ciclurile raului in care se afla. Este posibil ca acestia sa se incarneze si sa 
se intoarca si sa faca aceleasi lucruri din nou, si astfel sa faca aceleasi greseli sau 
acelasi rau unor alti oameni. Trebuie sa lucram cu aceste fiinte. Trebuie sa le 
vindecam astfel incat acestea pot sa completeze in sfarsit lectiile dorite si sa 



realizeze ca pot experimenta o constienta extinsa.  
 
(Cantari si tonuri "OOOOOOOOHHHHHHHMMMM.") Fie ca fiecare dintre 
sufletele voastre sa fie purificate astfel incat toate energiile contractate, toate 
energiile dense care pot fi prezente in jurul vostru, sa fie eliberate. (Intonare 
"OOOOOHHHHMMM, OOOOOOHHHHHMMM.") In fiecare incarnare, va puteti 
curata complet sufletul, va puteti purifica intregul Sine. Vreau sa fac o distinctie 
intre Sinele vostru si suflet deoarece, intr-adevar, sufletul este deja intreg; sufletul 
este deja pur, dar partile Sinelui care au experientele acestor realitati au nevoie de 
purificare mai ales a partilor joase ale Sinelui, astfel incat va puteti permite 
sufletului sa manifesteze intr-un fel complet pur in aceasta incarnare. Aceasta 
purificare va lasa o completa revarsare a luminii sufletului in voi insiva. Vedeti voi, 
Creatorul si Consiliul Galactic spun ca vrem ca toti sa fie in posibilitatea 
manifestarii luminii sufletului in dimensiunea a 3-a. De ce? De ce este dimensiunea 
a 3-a atat de importanta? Daca va aflati in dimensiunea a 5-a, de ce v-ar pasa de 
dimensiunea a 3-a? Raspunsul la aceasta intrebare ne cere sa ne concentram din 
nou pe pincipiile holografice, pentru ca dimensiunea a 3-a afecteaza intr-adevar 
dimensiunea a 5-a si viceversa. Este o interactiune care se reflecta in declaratia: 
"Precum in cer, asa si pe Pamant" dar si "Precum jos, asa si sus". 
 
Putem spune ca dimensiunea a 5-a are sigilii, are protectii la intrare, care sunt 
necesare. Invatati rapid ca pentru a deschide aceste sigilii trebuie sa folositi 
capacitatile speciale integrate si invataturile care va sunt transmise prin Constienta 
Galactica. Prima capacitatea se refera la deschiderea Portilor Perceptiei. Toti cei 
care au aceste Porti ale Perceptiei deschise vor face experienta Constientei Unitare 
si a Constientei Cosmice. Cei care se alatura Constientei Unitare sunt mai deschisi, 
cu o acceptanta mai mare, mai iubitori, si sunt pregatiti sa munceasca cu multa 
dragoste pentru planeta. Punctul de Asamblare este un punct descris de samani 
care controleaza perceptiile inalte. Atunci cand acel punct este deschis pentru o 
persoana, acea persoana poate face experienta unei constiente extinse. Acest Punct 
de Asamblare este legat si de ceea ce este cunoscut in neurologie si din punct de 
vedere stiintific ca si Glanda Pineala si Sistemul de Activare Reticulara. Acestea 
sunt doua puncte care se afla intr-o zona speciala a creierului direct legata de 
constienta inalta.  
 
Care este legatura intre Glanda Pineala si deschiderea Portilor de Perceptie si care 
este conexiunea intre Punctul de Asamblare si Glanda Pineala? Care este legatura 
intre cel de-al 3-lea Ochi si Glanda Pineala? Glanda Pineala este capabila de a 
secreta o substanta neurochimica care declanseaza un lant de reactii care deschid 
Portile Perceptiei. Cand acestea se deschid, puteti face experienta unei constiente 
extinse intr-un mod cuantic. Veti putea vedea linii ondulare, campuri energetice si 
aure. Cand Glanda Pineala se deschide, veti fi in capacitatea de a avea si alte puteri 
inalte, cum ar fi sinestezia, sau abilitatea de a vedea si a auzi in acelasi timp, sau a 
auzi si simti in acelasi timp sau si alte combinatii ale simturilor. Vefi fi capabili sa 
priviti in trecut si in viitor. Veti fi capabili sa calatoriti astral foarte usor. Veti vedea 
ca exista cordoane subtiri eterice care leaga pe toti de Soarele Central! Toti au un 



cordon eteric care provine din Soarele Central Central. Acest Soare Central din 
aceasta galaxie este multidimensional si, din punct de vedere energetic, sursa a tot 
ceea ce exista in aceasta galaxie. Exista o cale prin care Soarele Central Galactic este 
conectat cu o sursa mai inalta de energie. Deschizand Punctul de Asamblare si acea 
parte a creierului legata de Glanda Pineala, veti avea posibilitatea de a avea Portile 
Perceptiei largi deschise, astfel puterile voastre parapsihice se pot intensifica si 
ridica la numar. 
 
Abilitatea bilocatiei este importanta, dar trebuie sa intelegeti ca pentru a se inalta 
in dimensiunea a 5-a, trebuie sa aveti o constienta extinsa. Din perspectiva unei 
constiente extinse se poate vedea totul ca energie, iar cu aceasta perceptie si 
constientizare va veti afla in capacitatea de a trece prin coridorul 
pentadimensional. Pentru a merge prin aceste coridoare, veti folosi de asemenea si 
proiectarea mentala. Acest principiu este unul inalt. Proiectarea mentala este o 
capacitate spirituala inalta. In propria Spiritualitate Galactica veti ajunge intr-un 
punct unde veti realiza ca acest corp fizic este numai unul din aspectele 
adevaratului vostru Sine manifestat. Nu este singurul aspect, si credeti sau nu, nu e 
cel mai important aspect. Dar va identificati complet de multe ori cu acest aspect al 
Sinelui manifestat pe Pamant. Lucram cu voi sa va extindeti identitatea proprie 
catre si intru Sinele vostru multidimensional. Aveti o parte din Sinele vostru in alt 
taram, si intelegand acest lucru reprezinta und pas important pentru succesul in 
procesul de ascensiune. Nu va (mai) identificati numai cu acest corp fizic pe 
Pamant. Va puteti identifica cat de mult va este posibil si cu Sinele vostru 
pentadimensional. Puteti sa invatati cum sa calatoriti prin coridoare astfel incat sa 
nu va impiedicati de energii joase din 4D. Daca sunteti intr-un fel sau altul prins in 
dimensiunea a 4-a, va vom antrena cu sa va inlaturati atasamentele parazitice care 
se pot atasa de voi in timpul calatoriei prin acest taram dimensional. Indepartand 
atasamentele, puteti astfel sa inaintati intr-o lumina mai inalta si in stari de 
constienta mai inalte si sa va apropiati astfel de Centrul Galactic. 
 
Exista planete, cum e Alano, care sunt mai direct conectate din punct de vedere 
energetic  cu Soarele Central. Aceste planete au atins un nivel inalt de constienta 
extinsa si interactioneaza direct si constient cu Soarele Central. Pe o astfel de 
planeta, cum e Alano, veti intalni profeti si Maestrii Inaltati care interactioneaza cu 
locuitorii planetei si apar regulat in mijlocul acestora. Veti afla ca exista o viata 
spirituala incredibila pe astfel de planete. Ar putea fi descrisa ca un Rai spiritual, 
unde planeta nu are densitati. 
 
Il voi invita acum pe Capetenia Vultur Alb sa va vorbeasca. In concluzie vreau sa va 
spun ca exista o contractie mare acum pe Pamant. Aceasta energie contractata va 
ajuta si va impinge intr-un fel sa alegeti lumina si energia spirituala, galactica intr-
un mod mai accentuat, semnificativ si constient. Ati fost in stare sa alegeti 
extinderea sau expansiunea spirituala avand in fata aceasta contractie. Oricat de 
ciudat vi s-ar parea din perspectiva voastra, este un fapt clar ca aceasta planeta va 
foloseste si ajuta foarte bine, iar acum Eu si cu Maestrii Inaltati vom lucra 
impreuna cu voi sa schimbam constienta planetara la un nivel mai ridicat. V-a 



vorbit Juliano. O zi buna! 
 
Heya hoa hey, Hey hoa hey, Heya hoa Hey! Heya Ho! Salutari! Eu sunt Chief White 
Eagle/Capetenia Vultur Alb! Da, suntem cu toti frati si surori, si la fel suntem frati 
si surori cu familia noastra stelara. Prieteni, frati si surori, este o realizare si o 
trezire importanta sa stiti ca sunteti parte dintr-o familie stelara. Familia stelara a 
fost prezenta pe Pamant si inainte si a adus multe daruri nativilor. Desigur, Familia 
Stelara ar dori sa aduca din nou daruri tuturor religiilor si raselor de pe Pamant. 
Dar timing-ul sau momentul potrivit inseamna totul pe Pamant. Stiti ca trebuie sa 
treceti strada cand semaforul arata verde. Atunci cand treceti strada pe lumina 
rosie, sunteti loviti/calcati. Dar daca treceti pe verde, este o cale asugurata si clara. 
Stramosii nostrii cauta acea lumina verde pentru ca sa poata fi, in ajutorul lor 
pentru voi, cat mai efectivi si puternici posibil. O parte din aceasta lumina verde 
insa include dorinta voastra de a stabili semne clare ca sunteti pregatiti sa primiti 
noile cadouri spirituale. De exemplu, a sosit momentul sa folositi Rotile Medicinale 
si sa creati mai multe Orase de Lumina Planetare. Sa deveniti buni primitori ai 
luminii. Fiti gata sa fiti frati si surori cu toti, oricat de dificil ar parea cateodata. Stiu 
de dificultatea care o intampinati cand spunem "suntem cu toti frati si surori". De 
exemplu mai ales cand va ganditi la aceia care vor sa va distruga sau sa va faca rau. 
Este greu sa ii includeti si pe ei si sa ii vedeti ca frati si surori. Exista atat de mult 
care este impotriva acestui lucru. Asta chiar se opune unor invataturi ale celor din 
poporul meu care nu vor sa impartaseasca cunostiintele lor, perceptiile lor, 
intelepciunea lor cu altii care sunt in afara grupurilor lor. Inteleg acest punct de 
vedere pentru ca eu cunosc marea durere si suferinta, omorul, si tortura care au 
avut loc impotriva Nativilor, si deseori aceste nedreptati au fost facute fara ca acei 
agresori si sa fie pedepsiti. Dar ati auzit lecturile lui Juliano despre Spiritualitatea 
Galactica, si puteti fi siguri ca toti vor trebui sa se confrunte cu propria intunecime. 
Toata lumea trebuie sa se confrunte cu propriile densitati, chiar daca nu vedeti ca 
exista o pedeapsa in aceasta viata. Nimeni nu scapa cu ceva, chiar daca uneori  se 
pare ca asa este. Problema este ca aici pe Pamant, nu putem avea imaginea 
intreaga, sa vedem totul. Nu putem vedea ce se va intampla intr-o viata viitoare. Nu 
putem vedea ce se intampla pentru ceilalti in alte incarnari. Faptele lor rele ii vor 
putea trimite intr-un loc care pare sa arate ca Iadul. Dar chiar si in Iad, in 
dimensiunea 4D joasa, exista ghizi personali care ajuta.  

 
Exista samani nativi care merg in dimensiunea a 4-a. Sunt foarte curajosi sa faca 
acest lucru si sa mearga acolo sa dea mai departe invataturi si intelepciune. Va 
puteti imagina frica care cineva poate sa o aiba stiind ca este prins in dimensiunea 
a 4-a? Samanul este pregatit sa se conecteze cu aceste fiinte din dimensiunea a 4-a. 
Samanii nostrii merg in acest taram cu o protectie foarte mare. Aceasta este foarte 
importanta pentru toti cei care si numai se gandesc sa faca acest tip de vindecare. 
Trebuie sa aveti mereu un partener in dimensiunea a 3-a care va este aproape si 
care va poate scoate mereu din lumile joase inapoi in dimensiunea a 3-a. Nu 
incercati sa mergeti in dimensiunea 4D joasa pe cont propriu. Chiar si cel mai 
antrenat saman poate sa fie pacalit cateodata. Exista fiinte care sunt foarte 
inselatoare in dimensiunea a 4-a, iar aceste fiinte detin niste trucuri foarte 



puternice, iar altii sunt capabili sa se ataseze si sa se bilocheze prin voi in 
dimensiunea a 3-a si sa creeze tulburari majore. 
 
Exista multe tulburari acum pe planeta, si Eu, Capetenia Vultur Alb, si alti Maestrii 
Ascensionati, am vorbit despre dimensiuni si despre faptul ca sigiliile intre 
dimensiunea a 3-a si a 4-a au fost sparte. Nativii au prezis acest lucru. Am avertizat: 
"Nu distrugeti locurile sacre. Nu treceti in Muntii Negrii/Black Mountains. Nu 
cautati aur acolo. Nu distrugeti acest munte. Pastrati acest rau curat". Toate 
locurile sacre pe toata planeta au un anumit rol si scop. O parte din acest rol este a 
de proteja dimensiunea 3D de dimensiunea joasa 4D astfel incat aceasta sa nu 
poata interactiona cu 3D. Taramurile noastre sacre au jucat un rol vital in a pastra 
aceasta separare a dimensiunilor 3D si 4D. Suntem foarte fericiti ca lucrati sa 
mentineti si proteja mai multe locuri sacre si energii sacre pe aceasta planeta. 
Petreceti timp in sacralitate. Mergeti in Roata Medicinala, pentru ca acest loc este 
sacru. Faceti experienta sacralitatii in timpul lunii pline. Este la fel de sacru sa va 
conectati cu Kachina Galactica si Soarele Central Galactic. Heya ho! Heya ho! Heya 
ho! Unul dintre cele mai puternice lucruri pe care le puteti face este sa creati locuri 
sacre si la fel si in casele voastre! Stiu ca atunci cand va conectati cu Fratii si 
Surorile vostrii Stelari , simtiti cat de sacrii acestia sunt. Multi dintre acestia inca 
lucreaza sa mentina muntii si raurile sacre aici pe Pamant.  
 
Eu sunt Capetenia Vultur Alb. Toate cuvintele mele sunt sacre! Toti suntem unul! 
Ho! 
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