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Salutări, sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii!  

 
 Tema lecturii de astazi este: “Simetria spirituala si activarea Semintelor 

Stelare”. Simetria este o caracteristica a Universului. Simetria inseamna ca peste 

tot in Univers, toate legile fizice si spirituale lucreaza la fel. Legile gravitatiei, legile 

fizicii functioneaza indiferent unde va aflati si pe ce planeta va aflati sau in ce 

galaxie locuiti. De exemplu, daca observati teoria unui mar ce cade dintr-un copac, 

aceasta corespunde legii gravitatiei, cunoscuta ca Legea lui Newton si aceasta are 

efect pe Pamant, dar de asemenea functioneaza si pe toate planetele asemanatoare 

cu Pamantul din Galaxia Andromeda sau din oricare galaxie a universului. Deci 

simetria inseamna si arata ca exista o asemanare, o similitudine in tot universul. 

 Doresc sa extind acest concept, pentru a explica faptul ca exista o simetrie 

de asemenea, spirituala, dar si in alte dimensiuni. Poate va puteti gandi la fiecare 

dimensiune ca fiind separata si ati putea crede ca fiecare dimensiune are legile si 

regulile proprii, dar da, intr-o anumita masura aveti dreptate. Noi stim ca pentru a 

putea intra in Dimensiunea a 5-a, trebuie sa aveti un nivel de vibratie si constiinta 

superior. Nu puteti intra in Dimensiunea a 5-a cand sunteti dominati de emotii 

inferioare, ca si gelozia, ura sau competitia. Dar, surprinzator exista caracteristici 

de simetrie intre Dimensiunea a 3-a si Dimensiunea a 5-a si chiar intre toate 

celelalte Dimensiuni. 
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Legile spirituale ale atractiei functioneaza in Dimensiunea a 3-a, dar functioneaza si 

in Dimensiunea a 5-a. Cum ganditi si ce fel de energie manifestati, va atrage si 

aduce spre voi acele energii aliniate cu voi. Aceasta lege a atractiei functioneaza in 

Dimensiunea a 5-a, dar si in Dimensiunea a 3-a. Totusi exista o mare diferenta, 

aceea ca in Dimensiunea a 5-a, legea atractiei functioneaza instantaneu. In ce fel si 

cu cine vrei sa fii si pe cine vrei sa atragi, se realizeaza instantaneu! Insa, in 

Dimensiunea a 3-a legea atractiei este inceata. Aceasta se datoreaza densitatii 

dimensiunii a 3-a. De aceea in dimensiunea a 3-a exista o intarziere in procesul de 

atractie. Aceasta este pentru propria voastra protectie. Dimensiunea a 3-a este 

setata pentru experienta voastra de invatare. 

 Stiu ca aveti si ganduru dense cateodata. Aveti ganduri ce sunt de vibratie 

joasa. Aceasta este normal si asa se intampla in dimensiunea a 3-a. Din fericire, nu 

tot ceea ce ganditi se si intampla. Din fericire, ceea ce atrageti catre voi, nu vine 

intotdeauna sau vine catre voi intr-un mod intarziat, ceea ce va da timp sa 

moderati si meditati asupra faptului daca doreati intradevar sau nu sa atrageti sau 

sa va implicati in acele lucruri. De ce este setata dimensiunea a 3-a cu aceasta 

intarziere? Motivul este ca dimensiunea a 3-a este considerata o scoala si este 

considerata o pregatire pentru intrarea in dimensiunea a 5-a. Aceasta inseamna ca 

atunci cand sunteti in dimensiunea a 5-a, voi puteti interactiona imediat cu cine si 

ce doriti sa atrageti. Si atunci intelegeti de ce este important sa aveti acest 

antrenament in dimensiunea a 3-a. De exemplu, veti dori sa va rafinati gandirea 

prin meditatie. Ati dori sa aveti experienta energiilor dense, astfel incat sa puteti 

invata sa luati deciziile de a nu atrage acest tip de vibratii joase. 

 Simetria, in celelalte dimensiuni, arata ca legea atractiei din dimensiunea a3-

a , exista si in dimensiunea a 5-a. Mai exista si alte relatii simetrice interesante 

intre toate celelalte dimensiuni. De aceea, aceste alte dimensiuni nu sunt atat de 

diferite de experientele pe care le aveti in dimensiunea a 3-a. Experienta voastra in 

dimensiunea a 3-a va fi de mare ajutor atunci cand intrati in dimensiunea a 5-a. 

Veti multumi pentru faptul ca ati avut deja aceste experiente si ati trecut prin 

diferite incercari si necazuri de atragere si respingere a energiilor. 

 Unul dintre aspectele simetrice ale dimensiuni a 3-a si a 5-a, are legatura cu 

constiinta superioara. Constiinta superioara sau extinsa, include abilitatea de a 

experimenta unitatea si a intelege unitatea tuturor lucrurilor si de a intelege 

adevarata natura a intregii realitati, inclusiv interactiunile holografice. Munca din 

fiecare dimensiune se concentreaza acum pe ideea de cum constiinta poate 

manifesta realitatea. Din nou, revenim la ideea de simetrie. In dimensiunea a 5-a , 

ceea ce ganditi si cum ganditi se manifesta instantaneu. Daca ati dori sa creati un 

templu Arcturian sau un grup spiritual special focusat pe munca in templu, atunci 

instantaneu ati avea acea experienta si ati fi cu acele seminte stelare ce au o 

gandire asemanatoare. Sunt sigur ca ati observat ca exista o mare diferenta in 
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dimensiunea a 3-a si cum o constiinta mai inceata se manifesta. Ca toate semintele 

stelare interesate si serioase, voi sunteti interesati si implicati in vindecarea si 

echilibrarea planetara. Voi luati parte la exercitii si lucrati la manifestarea unei 

constiinte superioare si a unei miscari superioare pentru reechilibrarea Pamantului 

si pentru aducerea de lumina pentadimensionala pe planeta. Nu se manifesta atat 

de repede precum ati dori voi. Sunt sigur ca sunteti toti constienti de aceasta 

rezistenta la constiinta si la cum este implicata constiinta in manifestare/ creatie. 

 Asi vrea sa recapitulez cativa factori importanti ai constiintei, ce se aplica 

Pamantului si dimensiunii a 5-a. Din istorie si din ceea ce se intampla acum, exista 

un efort de a va controla constiinta. Acest lucru, poate fi observat din punct de 

vedere istoric in secolul 20, prin miscarea numita Fascism si Nazism. In ambele 

cazuri , ideea era de control a constiintei oamenilor si de aceea, daca poti controla 

ce gandesc oamenii si ceea ce sunt ei constienti, atunci ii poti controla si manipula 

usor. Exista multe incercari majore de control a constiintei, de-a lungul istoriei. 

Exista multe exemple si acum, de cum guvernele utilizeaza unelte de comunicatii, 

ca si mass media pentru a controla constiinta. Acest lucru se intampla prin 

intermeiul stirilor, prin reclame si promotii si prin multe alte tipuri de publicitate. 

Scopul final este controlul constiintei. 

 Stiu ca unii dintre voi ati putea spune imediat, ca suna ca si cum este vorba 

despre o conspiratie. De fapt exista grupuri de oameni in spatele scenei care 

incearca sa controleze ceea ce ganditi, iar daca ei ar putea controla acest lucru 

atunci ar putea controla ceea ce faceti. Cum faceti distinctia dintre realitate si  

fenomenul real si fantezie. Acest lucru, face parte deja din constiinta de masa, cu 

numele de “stiri false”. Aceasta inseamna ca voi percepeti poate adevarul, dar 

oamenii care incearca sa va controleze constiinta, pot face sa va indoiti de aceasta 

realitate. De exemplu, acest lucru este vazut acum, in lupta pentru controlul climei 

si poluarea Pamantului. Putem spune chiar ca negarea faptului de schimbare a 

climei, este unul dintre cele mai mari exemple de control al constiintei. Exista un 

grup de oameni ce spune ca nu avem de ce sa ne facem griji, ca nu este real si ca 

totul este normal, iar pe urma exista o alta parte a oamenilor care spun ca suntem 

intr-o criza si ca omul creeaza lucrurile ce duc la distrugerea  biosferei. 

 Faptul real este ca Pamantul, experimenteaza o extinctie in masa. Au fost 

inca cinci extinctii in masa pana acum, iar unele dintre aceste extinctii sunt bine 

cunoscute. Cea mai cunoscuta este cea care a fost acum aproximativ 65 de 

milioane de ani, cand un asteroid a lovit zona ce este acum Peninsula Yucatan si a 

dus direct la sfarsitul dinozaurilor. Dar acea criza , acea extinctie in masa a dus la 

dezvoltarea mamiferelor, care pe urma au controlat planeta si la urma a condus la 

dominarea planetei de catre oameni. Acesta este un bun exemplu despre faptul 

cum o criza ce pare ca duce la distrugerea unei intregi specii, creeaza spatiul pentru 

aparitia altor fiinte evoluate care acum controleaza mediul. Daca asteroidul nu ar fi 
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lovit planeta, atunci mamiferele, in particular oamenii, nu ar fi putut sa apara si sa 

se dezvolte cu succes. 

 Este important de mentionat, ca au existat alte cinci mari extinctii in masa in 

afara de aceasta si fiecare a avut caracteristici diferite. A fost o extinctie in masa 

acum 250 de milioane de ani, iar aceasta in parte a fost prin o inducere a ghetii si 

vremii reci. Sunt cicluri climatice ce conduc la conditii extreme si la extinctii in 

masa. Aceasta inseamna ca Pamantul cunoaste si a avut experienta extinctiilor in 

masa. Exista similitudini si putem spune chiar similitudini simetrice intre fiecare 

extinctie in masa. Similitudinea simetrica este aceea ca fiecare extinctie in masa, a 

devenit de regula un mediu nemilos, unde speciile vii nu pot continua sa 

supravietuiasca datorita climatului neandurator. Acum, neandurator poate fi 

datorita ghetii sau a eruptiilor vulcanice, unde chimicalele din cenusa vulcanica 

distruge toate plantele si animalele vii. 

 Exista acum o mare impotrivire pe aceasta planeta, la constiinta acestei 

extinctii in masa. Sunt multe motive pentru care exista aceasta impotrivire. Aceasta 

include lacomia si dorinta de a mentine controlul asupra resurselor, pentru un 

castig personal. Dar lucrul cel mai important in munca noastra planetara este aceea 

ca exista o mare necesitate de a schimba constiinta, asa incat sa fie o oportunitate 

si o perceptie mai realistica a pericolului acestei extinctii in masa. Deoarece aceasta 

extinctie in masa este diferita de celelalte extinctii. 

 Aceasta a sasea extinctie in masa, este diferita deoarece este cauzata de o 

singura specie, numita Om. Nu a mai fost creata niciodata pana acum o extinctie in 

masa, de o singura specie. Dinozaurii nu si-au provocat propria lor moarte. Retineti, 

a fost o forta externa, iar in alte extinctii in masa au fost evenimente ale 

Pamantului, schimbari ale Pamantului ce au produs extinctia in masa. Umanitatea 

este cea care creaza aceasta extinctie in masa, iar acest tip de efect creat de 

umanitate poate chiar omori intreaga biosfera, ceea ce ar insemna ca nu va mai 

exista si veni iar viata pentru milioane de ani, chiar mai mult timp.  

 Cand studiem extinctia in masa a dinozaurilor, putem spune ca 10% din 

formele de viata au supravietuit efectului creat de asteroid. Dar in aceasta extinctie 

in masa creata de umanitate, s-ar putea ca ceea ce supravietuieste sa fie si mai 

putin de 10% . De exemplu, s-ar putea sa fie doar 1%, iar aceasta ar insemna o 

recuperare mai inceata. Voi, ca seminte stelare, doriti sa preveniti asta si sa munciti 

ca sa ajutati la conservarea planetei si a biosferei atat cat puteti cu abilitatile 

voastre. Intrebarea pe care o punem in discutie mereu este cum poate un grup mic 

de seminte stelare sa schimbe constiinta unei planete, astfel incat oamenii sa se 

comporte diferit si sa raspunda in mod adecvat la aceasta criza si la acest pericol. 

 Pentru a raspunde la aceasta intrebare, vreau sa privim din nou la natura 

constiintei. Vreau sa spun ca toti stiu, constiinta este, si voi stiti cand aveti 
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constiinta, dar este foarte dificil de definit. Nu este un fenomen masurabil. Nu este 

o greutate a constiintei, nu este o forta externa ce sa o puteti masura. Singurul 

lucru pe care-l puteti spune este acela ca oamenii spun ca au constiinta. Al doilea 

lucru, constiinta este factorul care deosebeste omul de celelalte animale. Animalele 

au un grad mic de constiinta si nu asa de superioara ca cea a oamenilor. Si 

urmatorul lucru pe care vreau sa-l spun despre constiinta, este acela ca exista 

anumite evenimente ce par sa influenteze si sa aduca oamenii impreuna in uniune 

in constiinta, intr-un anumit moment. De exemplu, evenimentul 9/11 din USA, care 

a fost o tragedie teribila, a adus pentru scurt timp o puternica unitate in constiinta. 

Din pacate, acea constiinta nu a fost folosita corect, ceea ce a dus in continuare la 

razboi si distrugere in loc de o energie in unitate ca fraternitate. 

 Mai sunt si alte exemple de constiinta unitatii sau de unire/uniune a 

constiintei umanitatii. Unul dintre obiectivele vindecatorilor planetari este sa creeze 

o constiinta a unitatii ce se va manifesta prin echilibrare si vindecare planetara. 

Evenimentele sportive de amploare, ca si super bowl(fotbal american) sau 

campionatul mondial de fotbal aduc o unitate in constiinta, unde fiecare se 

concentreaza pe acest mare eveniment. Dar acesta nu este un exemplu de 

constiinta ce este utilizat in beneficiul planetei. In final si cel mai interesant fapt, 

este ca exista si acest aspect, al unui lider carismatic ce pare sa fie capabil sa 

atraga atentia asupra constiintei, iar aceasta atentie este adesea descrisa ca si 

mesianica. S-a tot pretins despre profeti falsi, ca va rasari pe Pamant si va atrage 

oamenii si va fi capabil sa aduca pe multi impreuna. Fascismul este de asemenea 

dependent de un personaj carismatic care sa fie in stare sa modeleze constiinta 

oamenilor, dar atunci acel lider se va folosi de propria carisma pentru rautatea 

personala. Deci, in munca noastra exista speranta ca un eveniment sau o persoana 

mistica sau carismatica poate apare si va duce la unificarea constiintei umanitatii. 

Unul dintre posibilele evenimente de acest gen a fost descris ca “primul contact” cu 

o fiinta dintr-o dimensiune superioara. Primul contact cu o fiinta dintr-o dimensiune 

superioara este un exemplu ce este folosit pentru vindecarea Pamantului. Ideea 

este aceea ca, un Arcturian sau un Pleiadian sau o alta fiinta superioara se va face 

cunoscut pe Pamant si facandu-se astfel ei cunoscuti atunci imediat ei vor fi capabili 

sa creeze o unitate a constiintei in lume. Au fost facute mai multe filme ce trateaza 

tema primului contact. Unul dintre filmele cele mai notabile a fost “Ziua in care 

Pamantul se opri”. In acest film, o fiinta superioara vine pe Pamant si incearca sa-i 

faca pe oameni sa se schimbe, iar ca un semn de avertizare, aceasta opreste 

rotatia Pamantului si totul devine nemiscat pentru o scurta perioada de timp. A fost 

o unificare de constienta si constiinta, creata de acea interferenta in rotatia 

Pamantului. Dar chiar si in acest film, nu a fost aratat cum aceasta ar face o 

schimbare in umanitate. 
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 Exista o impotrivire in schimbarea constiintei. Voi, ca seminte stelare si 

vindecatori planetari, ati trecut de aceasta impotrivire si compar aceasta incercare 

de schimbare a constiintei cu o incercare de convertire religioasa. Unii oameni 

religiosi depun eforturi sa va converteasca sau sa va schimbe credintele religioase. 

Cred ca multi dintre voi ati avut experienta in care cineva batea la usa voastra si pe 

urma incerca sa va convinga sa va schimbati constiinta religioasa si sa treceti la 

religia pe care o urmau ei, deoarece ei detin adevarul. Acest lucru este nesigur, dar 

totodata demonstreaza cateva lucruri importante. Primul lucru este ca exista 

oameni ce depun eforturi pentru a va schimba constiinta. In al doilea rand, voi va 

puteti opune celor ce incearca sa va schimbe constiinta. Este intelept sa va opuneti 

unor astfel de schimbari, deoarece tipul de constiinta cu care vor sa va schimbe 

tiparele de credinta poate fi mult mai rigid, poate fi mult mai dens/jos si nu ar fi un 

lucru potrivit pentru voi. 

 Dar, acest exemplu demonstreaza ca este si o impotrivire din partea voastra 

in a va schimba constiinta intr-un nivel mai inferior. Surprinzator, este de 

asemenea o impotrivire a oamenilor de pe intreaga planeta pentru schimbarea 

constiintei catre un nivel superior. Impotrivirea catre un nivel inferior este 

bineinteles benefic, deoarece nu doriti sa va coborati constiinta. Poate personal ati 

experimentat cum oameni ce intra intr-o camera unde sunt alti oameni cu o 

constiinta joasa si ati putea decide sa parasiti camera deoarece nu doriti sa fiti in 

apropierea celor cu o energie joasa. Dar in acelasi timp, ganditi-va la acest lucru: 

Oamenii cu o energie joasa se opun de asemenea energiilor superioare. Una dintre 

legile spirituale ale echilibrului constiintei este aceasta: Daca aveti o energie 

superioara si intra o energie joasa, fie acea energie joasa va urca la un nivel 

superior, fie nivelul inferior va va aduce jos  la nivelul lui. 

 Stiu ca aveti niste experiente in relatiile personale in care ati avut de a face 

cu experiente de echilibrare a constiintei. Bineinteles, optiunea este de a intrerupe, 

de a nu va implica in acest tip de interactiuni. Oricum, aceasta separare/intrerupere 

ar putea functiona in termenii schimbarii constiintei planetare. Una dintre cheile 

schimbarii planetare este munca/efortul fata de impotrivirea pe care o au oamenii, 

la schimbarea constiintei lor. Din nefericire, observam acum o polarizare istorica pe 

aceasta planeta. Ce se intampla in polarizare este ca fiecare parte devine mult mai 

angrenata si se opune si mai mult fata de cealalta parte. Iar, aceasta nu este o 

veste buna, deoarece unele polarizari conduc la razboaie si conflicte externe. Exista 

o predictie, cum ca in evenimentele din 2020, polarizarea va conduce la mai multa 

disensiune si conflict. Tocmai se intampla acum la o scara mica in HongKong, unde 

vedeti ca nici o parte nu vrea sa o asculte pe cealalta si puteti chiar spune ca 

ambele parti au ceva puncte in discutie adevarate. Dar aceasta nu este adevarata 

chestiune. Chestiunea este ca polarizarea conduce la impotrivire si la schimbari de 

gandire. 
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 Vreau sa fac o noua propunere, despre modul de a lucra mai eficient  la 

schimbarea constiintei planetare si propunerea este: Noi trebuie sa lucram 

impreuna pentru activarea semintelor stelare. Obiectivul de schimbare a constiintei 

s-ar putea sa nu functioneze daca noi incercam sa-i schimbam pe cei ce sunt deja 

in polarizare si pe cei ce neaga gravitatea situatiei. De cate ori nu v-ati confruntat 

cu oameni ce neaga schimbarea climatica sau care neaga a sasea extinctie in masa 

si criza planetara. De cate ori ati vazut, ca acei oameni ce neaga faptul ca este o 

criza planetara sa se razgandeasca si sa spuna: ”O, da aveti dreptate, Arcturienii au 

dreptate, aceasta planeta este in pericol. Sunt gata sa accept constiinta unitatii si 

energia holografica si sunt gata sa devin un vindecator planetar.” De cate ori s-a 

intamplat acest lucru? Asi ghici ca se intampla foarte rar, mai ales cand considerati 

ca impotrivirea la schimbarea constiintei planetare a devenit mai puternica la cei 

deja din polaritate. Aduceti-va aminte, exista impotrivire la constiinta superioara, 

asa cum si voi va impotriviti constiintei joase.  Vreti sa va plasati si folositi energiile 

intr-un mod in care sa aiba cel mai pozitiv efect pentru vindecarea planetara. De 

aceea eu sugerez, ca modul de manifestare a experientei de vindecare planetara la 

un nivel de masa este prin a lucra pentru activarea semintelor stelare netrezite si in 

particular, activarea semintelor stelare tinere. Vom lucra cu o meditatie de activare 

chiar in timpul acestei lecturi. 

 De ce este necesara o activare? Ce este o activare a semintelor stelare? Sunt 

multe seminte stelare pe aceasta planeta, dar totodata sunt multe adormite. Multe 

dintre ele nu au ajuns inca la propria constientizare. Unele dintre ele iau droguri, 

altele traiesc in zone de represiune din Orientul Mijlociu sau Africa si Rusia, chiar in 

USA sau Australia , Noua Zeelanda. Exista seminte stelare ce se reprima in propia 

constiinta, iar pentru activarea lor ar insemna sa treziti in ei ceea ce exista deja 

acolo, adica sa spunem ca samanta unei constiinte superioare este deja in ei si 

trebuie trezita, trebuie intretinuta. Pot sa spun ca intretinerea/cresterea  procesului 

de trezire la seminte stelare poate fi realizata. 

 Ce este o samanta stelara? Ce inseamna sa fi samanta stelara? Definitia 

traditionala a semintei stelare este un barbat sau o femeie care a avut o viata pe o 

alta planeta si de regula , semintele stelare au fost pe planete superioare ca Pleiade 

sau Arcturus sau chiar pe una dintre planetele superioare din Sirius, sau din Galaxia 

Andromeda ori Antares. Unele seminte stelare s-au incarnat pe Pamant. Am 

observat ca unele dintre aceste seminte stelare au cunoscut de asemenea aceasta 

drama planetara de pe Pamant si in alte parti ale Galaxiei. Au existat planete in 

galaxia noastra ce au fost distruse, ce nu au putut rezolva aceasta polarizare si au 

sfarsit prin autodistrugere. 

 Vreau sa extind conceptul de samanta stelara astfel incat sa includa oameni 

ce au dobandit o constiinta superioara aici pe Pamant in vieti trecute si care au 

interactionat pe Pamant cu fiinte evoluate, ca cele din alte sisteme planetare. Vreau 
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sa extind aceasta definitie astfel incat voi sa puteti intelege faptul ca exista seminte 

stelare ce au o constiinta superioara, dar care sunt de pe Pamant si s-au reincarnat 

pe Pamant. Din fericire, ele au avut experiente extradimensionale pe Pamant in 

vietile trecute. In unele cazuri, aceste seminte stelare au primit instructiuni de la 

fiinte din dimensiuni superioare sau fiinte extraterestre. Ele calatoreau pe navele 

lor, iar in unele cazuri au fost chiar transportati inapoi pe planetele de unde veneau 

vizitatorii. Ele au primit instructiuni suplimentare si educatie in domeniul naturii 

galaxiei, a antropologiei galactice si in istoria dezvoltarii planetare. De aceea, ele au 

o conexiune puternica cu aceste fiinte evoluate. Multe dintre aceste seminte stelare 

adormite, cele ce inca nu s-au trezit dar este nevoie sa fie activate, sunt din 

categoria aceasta. Noi vrem sa le activam. Vrem sa le trezim si astfel sa contribuie 

acum cu experienta lor, la constiinta planetara. De asemenea, puterea gandului lor 

poate contribui la noua constiinta planetara. 

 Vreau sa mai abordez inca un alt subiect, inainte de a face meditatia si 

acesta este despre efectul celei de-a o suta maimuta. Daca va amintiti acesta a fost 

un experiment teoretic, in care un antropolog a invatat o maimuta cum sa-si spele 

mancarea si dupa ce a invatat o suta de maimute sa faca acest lucru, atunci, in 

mod miraculos toate celelalte maimute ce erau estimate la cinci mii, au invatat cum 

sa-si spele mancarea. Ele au invatat sa-si spele mancarea fara sa primeasca 

instructiuni ca celelalte o suta de maimute de la inceput. In acest experiment 

teoretic, a existat un eveniment al constiintei manifestat si masurabil si acel 

eveniment masurabil era, cum pot sa-si spele mancarea maimutele. Am masura 

succesul experimentului prin faptul ca toate maimutele au manifestat abilitatea de 

a-si spala singure mancarea. Constiinta nu este usor de masurat. Oricum, sa luam 

acest exemplu cu experimentul celei de a o suta maimuta si sa-l aplicam constiintei. 

Am mai spus ca daca exista 1600 de seminte stelare Arcturiene puternice ce 

mediteaza si gandesc si fac exercitii speciale, atunci aceste 1600 vor activa efectul 

celei a o suta maimuta. Acest lucru va activa mii de seminte stelare si poate si mai 

multe, catre trezire si catre o miscare de schimbare planetara. Masurarea efectului 

meditatiei a 1600 de seminte stelare Arcturiene este mult mai dificil, deoarece nu 

este nimic masurabil, nu este un eveniment masurabil. Singura unitate de masura 

ar fi de a vedea ca sunt mai multi vindecatori planetari, veti vedea mai multi 

oameni participand la exercitiile noastre cu voi. Vor fi mai multi oameni ce rezista la 

problemele climatice si vor fi mai multi oameni ce vor scrie despre acestea in ziare 

si in media. Vor exista mai multe proteste si miscari si obisnuitele lucruri pe care le 

vedeti ca sunt utilizate acum pentru controlul constiintei. Vor exista mai multe 

eforturi incununate de succes ale celor ce sunt treziti. 

 Sa incepem meditatia pentru activarea semintelor stelare netrezite. Ne 

adunam astazi pentru a ne aduce constiinta impreuna si sa ne concentram energia 

pentru activarea semintelor stelare ce sunt adormite si pentru cele ce sunt 
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reprimate. Ele au nevoie sa fie trezite. Voi conduce din nou, acum o meditatie 

pentru acest proces important. 

 Faceti trei respiratii profunde. Simtiti uniunea cu Arcturienii si cu energia 

Fratiei Arcturiene.  Aceasta este o energie de vindecare si de asemenea este o 

energie ce va da puteri crescute ale gandului si abilitati de a face schimbari pe 

intreaga planeta. Simtiti si permiteti corpului spiritual sa se ridice in afara corpului 

fizic. Permiteti corpului vostru spiritual sa se ridice in afara corpului fizic si apoi sa 

se duca in sus spre tavanul camerei, iar apoi in continuare in sus spre maretul 

halou din jurul Pamantului, cunoscut ca Inelul de Acensiune. Va aflati acum in acest 

minunat Inel al Ascensiunii fizic si retineti ca ascensiunea este considerata de 

asemenea un eveniment planetar ce va crea o trezire a constiintei. Voi stati acum 

intr-un urias cerc in Inelul de Ascensiune din jurul Pamantului. Acest Inel de 

Ascensiune are energia ascensiunii in el si voi simtiti lumina minunata a 

ascensiunii.(Tonuri.) Lasati lumina ascensiunii sa umple corpul spiritual, aducand o 

constiinta superioara si expansionata si un sentiment maret de vindecare si un 

frumos sentiment de bine si un sentiment deosebit de conectare cu toate semintele 

stelare din grupul nostru. Cand va uitati in jur, observati ca acest Inel de 

Ascensiune este urias, iar tu si eu si celelalte seminte stelare ce mediteaza 

impreuna cu noi in acest exercitiu,  ocupam un mic spatiu al acestui Inel. Exista 

spatiu liber pentru mai multe seminte stelare de pe Pamant. Eu, Juliano, trimit 

acum chemarea din Inelul de Ascensiune catre toate semintele stelare ce trebuie sa 

fie trezite, sa vina sa ni se alature in Inelul de Ascensiune. Toate semintele stelare 

netrezite, veniti si va alaturati noua, acum, in Inelul de Ascensiune. Aceasta este 

afirmatia: Seminte stelare netrezite, veniti si fiti impreuna cu noi acum, in Inelul de 

Ascensiune. Va rog meditati la aceasta puternica afirmatie. Intram in liniste. 

 Seminte stelare netrezite, va rugam, fiti impreuna cu noi in Inelul de 

Ascensiune. O energie de activare este emisa de acest puternic Inel de Ascensiune. 

Si nu uitati ca Maestrii Ascensionati sunt cu noi in Inelul de Ascensiune. Exista o 

simetrie intre maestrii ascensionati si fiintele de pe Pamant, iar maestrii 

ascensionati doresc sa activeze semintele stelare netrezite. (Tonuri.) Chemarea 

este trimisa in exterior, iar energia este trimisa catre toate semintele stelare 

netrezite pentru a fi trezite si activate . Acum este nevoie de voi, seminte stelare 

netrezite. Veniti cu totii si intrati in aceasta miscare, pentru a aduce o constiinta 

superioara planetei Pamant. Intram in liniste. 

 In timp ce meditati, simtiti lumina vindecatoare venind din Inelul de 

Ascensiune. Va purifica corpul la toate nivelele, creste puterea arcan a gandurilor, 

eficienta gandurilor si puterea de manifestare a gandurilor voastre in Dimensiunea 

a Treia. Abilitatile voastre sunt unice, deoarece traiti in Dimensiunea a Treia si 

pentru ca sunteti deschisi lumini voastre multidimensionale. (Tonuri.) Si astfel, 

aceasta activare, asa sa fie. Puterea chemarii s-a raspandit. Acum, incet, incepeti 
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sa coborati inapoi in corpurile voastre fizice, plecati din Inelul de Ascensiune, dar 

cunoscand faptul ca va puteti intoarce aici oricand aveti nevoie. Intrati inapoi in 

camera, va pozitionati la 2 m deasupra corpului vostru si intrati acum in corpul 

vostru fizic, in perfecta aliniere, aducand lumina Inelului de Ascensiune in corpul 

vostru fizic. (Tonuri.) Este un mare serviciu pe care il faceti, pentru a ajuta la 

trezirea semintelor stelare netrezite. 

 Eu sunt Juliano. O zi buna. 

 
 


