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Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem Arcturienii. 
 
În această lectura, vrem să ne uităm la relația arcturienilor cu Creatorul.  Vom compara 
modul în care arcturienii se raportează la Creator cu modul în care voi, pe Pământ, vă 
raportați la Creator.  Este interesant de observat că fiecare dimensiune superioară 
permite să fii mai aproape de Creator, adică atunci când urcati până in dimensiunea a 
5-a , veti avea capacitatea de a fi mai aproape de Creator decât aveti acum in 
dimensiunea a 3-a.  De asemenea, veți avea o înțelegere mai mare a Creatorului la 
acest nivel.  
  
     Se spune adesea, în unele dintre cercurile mistice, că Creatorul este necunoscut, 
dar această viziune este mai mult din perspectiva tridimensională.  Pe măsură ce vă 
ridicați in 5D, ceea ce poate părea necunoscut, va fi cunoscut, și aceasta va fi un mare 
avans spiritual pentru voi.  
 
     Există insa un alt aspect important legat de cunoașterea și înțelegerea Creatorului, 
care are de a face cu experienta viații pe diferite planete din galaxie.  Sunt sigur că ați 
fost curioși despre modul în care arcturienii îl văd pe Creator.  Folosim numele 
"Adonai", care este numele ebraic pentru "Domnul Meu".  Acest nume frumos provine 
dintr-o sursă galactică, iar acel cuvânt care se referă la Creator este folosit în multe 
locuri din galaxie.  Fiecare planetă, fie că ar fi în 3D sau 5D, are o perspectivă diferită a 
lui Adonai.  
 
Experimentarea diferitelor aspecte ale Creatorului pe diferite planete poate fi comparată 
cu experienta unei eclipse de soare.  În anumite părți ale lumii de astăzi, pe 4 
decembrie a avut loc o eclipsă de soare.  Astronomii călătoresc adesea în diferite părți 
ale planetei pentru a vedea o eclipsă de soare.  De exemplu, un astronom trăieste în 
California, dar dacă există o eclipsă de soare și poate fi văzută în Noua Zeelandă, 
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astronomul va călători acolo.  Și s-ar putea să vă întrebați de ce.  S-ar putea să credeți 
că odată ce ați văzut o eclipsă de Soare, atunci le-ați văzut pe toate.  
 
     Este important să studiem eclipsele deoarece misterele Soarelui pot fi descoperite 
atunci când există o eclipsă.  Pot sublinia faptul că există anumite experimente în 
astrofizică care pot fi efectuate numai în timpul eclipsei.  Unul dintre cele mai cunoscute 
experimente realizate în timpul unei eclipse de soare a fost făcut în 1919.  În timpul 
acelei eclipse de Soare, teoriile lui Einstein despre spațiu, timp și gravitație au fost 
dovedite.  A fost demonstrată îndoirea luminii prin gravitația soarelui.  Acest experiment 
nu putea fi făcut decât în timpul unei eclipse. 
  
     Aș putea folosi această analogie pentru a spune că există doar anumite aspecte ale 
Creatorului care pot fi descoperite și pot fi integrate pe Pământ.  În același mod, dacă 
vă aflați în Pleiade sau dacă sunteți pe Arcturus sau dacă vă aflați pe o altă planetă 
tridimensională, atunci vor exista circumstanțe diferite și perspective diferite care vor fi 
utile în căutarea cunoașterii Creatorului. 
 
     Sensul vietii se refera la ființa voastra într-o călătorie sufletească.  Planeta Pământ 
nu este prima voastra oprire, iar aceasta nu este ultima oprire în călătoria voastra 
sufletească.  Ați venit pe această planetă ca parte a călătoriei voastre sufletești.  
Interesant este că aveți părți ale sufletului vostru care se manifestă pe acest Pământ, 
dar există și părți superioare ale sufletului vostru care sunt nemanifestate.  Cea mai 
înaltă parte a sufletului vostru nemanifestat este legată de Creator.  
 
     S-ar putea crede, de asemenea, că, odată ce l-ați experimentat pe Dumnezeu din 
perspectiva Pământului, atunci veți avea aceeași perspectivă oriunde în galaxie.  Dar 
nu este cazul, deoarece fiecare planetă are energii diferite și o perspectivă diferită.  
Misterele Creatorului pot fi explorate din diferite perspective galactice.  Chiar acum, de 
exemplu, Pământul este cunoscut ca o planetă a ascensiunii.  Nu fiecare planetă din 
această galaxie are energii de ascensiune în acest moment.  
 
     Am lucrat mult cu voi la aură și am vorbit despre exercițiile cu aura și despre 
legatura dintre exercitiile cu aura si calatoria in diferite dimensiuni. Stralucirea și 
bilocarea sunt două exerciții importante cu aura.  Un aspect al aurei despre care nu am 
vorbit il reprezinta firele de lumină care sunt atașate la Chakra Coroanei.  Aceste fire de 
lumină sunt conectate la Creator.  Fiecare dintre voi are un fir de aur de lumină, un fir, 
care duce de la Chakra Coroană la Creator.  Unii oameni au un fir de aur strălucitor, iar 
firul unor oameni este întunecat sau plictisitor.  S-ar putea spune că nu există 
electricitate sau energie electromagnetică care să curgă prin cei care au fire plictisitoare 
pentru că nu și-au găsit legătura cu Creatorul.  Punctul important este că Lucrătorii în 
Lumină sunt conștienți de legătura lor cu Creatorul și au fire puternice de aur de lumină 
pe chakra lor coroană.  
 
     "De ce a creat Creatorul acest univers și de ce este Pământul (și sunt alte planete) 
aici?"  Aceasta sunt întrebari asupra carora arcturienii meditează.  Suntem, din 
perspectiva voastră, profund spirituali și ne folosim continuu meditațiile pentru a explora 
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întrebările spirituale.  Ne folosim meditatorii noștri profesioniști pentru a ne ține 
Noosfera în echilibru și pentru a păstra legătura noastră cu Creatorul.  Avem meditatori 
in grup care mențin campul energetic social și energetic în jurul întregii noastre 
societăți.  Suntem in 5D, ceea ce înseamnă că avem posibilitatea de a fi mai aproape 
de Creator decât din 3D. Se poate fi aproape de Creator si în 3D, dar există aspecte ale 
Creatorului în 5D care sunt remarcabil de frumoase si care v-ar copleși de bucurie.  
Unele dintre aceste aspecte includ Conștiința Unitară și experiențele de unitate, precum 
și natura holografică a Creației. În 5D, aveți o capacitate mai mare de a experimenta 
dragostea Creatorului. 
 
     Care este înțelegerea noastră despre Creator, din perspectiva arcturiană și cum 
răspundem la întrebarea de ce a fost creat universul și care este scopul nostru ca 
ființe?  Ceea ce voi spune este o simplificare excesivă, deoarece discuția despre 
Lumina Creatorului și a Creatorului va fi plină de paradoxuri, deoarece încă nu există un 
vocabular suficient de larg cu privire la a 3D pentru a explica această chestiune.  Când 
ascultați această explicație, va dati seama că este simplificată într-un mod ușor de 
înțeles pentru toată lumea, dar să știti și că această discuție simplificată nu face decât 
să zgârie la suprafața și că există aspecte mai profunde ale tuturor lucrurilor pe care le 
voi spune.  
 
     Creația este creată de Creator pentru ca Creatorul să Se cunoască pe Sine însuși.  
Acesta este un paradox, deoarece credința este că Creatorul este perfect.  Deci, de ce 
ar avea Creatorul o nevoie să se cunoască pe Sine însuși / ea însăși?  În acest 
moment, nu pot răspunde la această întrebare în termeni pământeni.  
 
     Universul a început când Creatorul s-a retras din Sine.  Acesta este un paradox.  
Imaginați-vă că tot ceea ce a existat a fost doar Creatorul.  Iar Creatorul, în dorința Sa 
de a cunoaște în mod extins Sinele (dacă putem folosi acești termeni pentru că aceștia 
sunt termeni umani) a decis să aibă un univers și o Creație.  Dar pentru ca această 
Creație să existe, ar trebui să existe un spațiu.  La început nu exista spațiu; de aceea, 
Creatorul a retras un spațiu în El Însuși și așa a început universul.  
 
     Acest proces sau retragere se numește "Marea contracție".  În acel "spațiu gol" care 
a fost format de Marea Contracție, a rămas un fir puternic de Lumină Creatoare.  
Creatorul a lăsat asadar un fir puternic de lumină în interiorul spațiului creat de 
contracție.  Să știți că firul de lumină este puternic.  Ar putea fi comparat cu cel mai 
strălucitor Soare din univers, dar care nici măcar nu ar fi aproape de strălucirea sa. 
Acest fir ar putea fi comparat cu cea mai mare tensiune de energie electrică, iar acest 
lucru nu ar fi nici măcar aproape de puterea sa.  Acest fir de lumină ar copleși cu 
siguranță pe oricine într-un corp tridimensional care s-ar afla aproape de el.  
 
     Big Bang-ul a avut loc în acel spațiu contractat.  Un alt paradox, pentru că cum ar 
putea avea loc Big Bang-ul într-un spațiu, când spațiul nu exista încă?!  A existat o 
contracție uriașă, iar din acea contracție spațiul a fost făcut pentru univers și a rămas un 
fir de lumină.  Voi sunteți conectați la acel fir de lumină, iar acel fir de lumină este 
conectat la Creator.  
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     Să medităm, doar pentru o clipă, la ideea că sunteți conectați cu firul de lumină al 
Creatorului.  Este o revelație uriașă să ne gândim și la retragerea Creatorului din Sine 
pentru a crea spațiu pentru univers.  Este o imagine imensă care depășește orice 
logică, adică o ființă pe care nu o putem înțelege, este capabilă să stabilească un 
univers care a început cu contracția și să creeze spațiu din aceasta contracție.  Această 
revelație contrazice Big Bang-ul, deoarece în Teoria Big Bang-ului, primul act al creației 
a fost Big Bang-ul.  Dar, în cunoștințele și studiile noastre, prima acțiune a fost Marea 
Contracție.  
 
     Întregul univers se bazează pe lumina și energia continuă a Creatorului și, dacă, în 
orice moment, Creatorul ar opri fluxul de energie în univers, universul s-ar sfârși 
imediat.  Aceasta este o observație interesantă pentru că știți, în filosofia budistă și 
hindusă, această realitate este o iluzie, iar această realitate se poate sfârși într-o 
nanosecundă.  
 
     Procesul de visare este o parte importantă a sănătății voastre mintale.  Dacă, dintr-
un anumit motiv, starea de somn este întreruptă și nu poți visa sau intra în ritmul 
profund al viselor, aceasta poate avea ca urmare o sănătate precară, inclusiv sănătatea 
mintală.  Așadar, visarea este o parte esențială pentru a va menține în echilibru.  
Credeți sau nu, acest aspect al visării și participării voastre ca visător seamănă cu 
mintea Creatorului.  Să folosim această analogie și să spunem că Creatorul visează 
această lume și acest univers.  Tot ceea ce există în acest univers și chiar pe planeta 
Pământ face parte din visarea în mintea Creatorului.  Tot ceea ce există și tot ceea ce 
ne dă energie provine din mintea Creatorului.  Ezit să folosesc mintea, dar pentru 
această discuție nu există niciun alt cuvânt în limba voastra care putem să-l folosim 
pentru acest concept.  
 
     Acum gândește-te la tine când visezi.  Creezi un întreg univers în interiorul visului.  
Creați regulile; creați personajele și creați toate obiectele din vis.  Într-un fel, ești ca un 
mini-Dumnezeu în mintea ta în timpul visului.  Când te trezești, întreaga realitate s-a 
terminat din vis.  În același mod, dacă, din orice motiv, Dumnezeu ar schimba procesul 
"visului" Său, atunci această realitate s-ar sfârși.  Dar nu există nici un indiciu, din 
experiența noastră, că Creatorul va face acest lucru.  Este important să înțelegeți acest 
proces.  
 
     Acum ajungem la o altă mare întrebare care este în mintea tuturor: "De ce există 
rău? De ce există distrugere planetară?  De ce există tot acest război și de ce există 
atât de multe tulburări pe Pământ și în alte părți ale galaxiei?"  Răspunsul la aceasta 
provine din observația că vă aflați într-o călătorie sufletească, iar scopul călătoriei 
sufletești este ca voi să găsiți modalități de a vă apropia de Creator și de a vă uni cu 
Creatorul.  Voi călătoriți și vă reîncarnați prin multe vieți diferite pe Pământ și vă 
reîncarnați sau vă încarnați pe alte planete, și toate acestea sunt pentru a vă ajuta să 
vă conectați la lumina voastră sufletească superioară, astfel încât să vă puteți pregăti 
pentru ceea ce eu numesc "marea unificare", unirea voastră cu Creatorul. 
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     Iluzia este că sunteți separați de Creator.  Aceasta face parte din iluzie, dar 
realitatea este că nu ești separat.  Cu toate acestea, acesta este unul dintre marile 
paradoxuri ale călătoriei sufletului.  Voi vă trăiți pe voi înșivă ca fiind separați de 
Creator.  Modul în care mergeți în această călătorie este ca voi să continuați să vă 
experimentați separat de Creator.  Acesta este modul în care este configurată călătoria 
sufletului.  În timpul acestui proces veți readuce descoperirile, energiile, iubirea și 
informațiile noi, înapoi în unitatea mai mare.  
 
     "Reunirea cu Creatorul ne va șterge individualitatea?"  În progresia scării sufletului, 
care este portretizată de Pomul Vieții, cu cât mergi mai sus în sfere, cu atât mai mare 
este înțelegerea ta.  În sfera centrală, care se numește "Armonie și frumusețe", veți 
experimenta o integrare totală atât cu energiile superioare, cât și cu cele inferioare din 
univers.  Dar când călătoriți la cele mai înalte niveluri de pe Pomul Vieții, atunci vă 
rupeți conexiunea cu lumea inferioară și nu sunteți capabili să vă întoarceți înapoi la 
sferele inferioare. 
 
     Dacă mergeți până la marea lumină nedescoperită, nenamabilă, nediferențiată și 
dacă ajungeți la acel nivel, nu veți reveni la nivelurile inferioare.  Acea zonă pe care o 
traversezi pentru a ajunge la nivelurile superioare este numită "Marea Barieră" de către 
arcturieni, în timp ce alții de pe Pământ au numit-o "Marele Vid".  Acest termen este 
folosit în special în hinduism și budism.  Când traversezi golul, aduci cu tine amintirile, 
informațiile și istoria ta.  Nu pierdeți asta, dar vedeți aceste experiențe ca parte a 
experienței de vis care face parte din călătoria sufletului.  
 
     Imaginați-vă că ați făcut o călătorie în jurul lumii și apoi v-ați întors.  Sunteți în 
continuare aceeași persoană.  Poate că v-ați schimbat din experiențele voastre și vă 
puteți aminti toate locurile diferite în care ați fost.  Așa este atunci când traversezi 
Marele Vid și mergi mai departe pe tărâmurile superioare.  Mergeți mai departe cu o 
unitate mult mai veselă, mult mai satisfăcătoare, mult mai unificatoare decât orice 
experiență posibilă pe care o puteți avea in 3D.  
 
     Crearea acestui univers a necesitat polarizarea.  Cu alte cuvinte, acest spațiu 
tridimensional, acest univers tridimensional, nu ar putea fi creat fără diviziune.  A cincea 
dimensiune nu se bazează pe acest principiu al polarizări.  A cincea dimensiune se 
bazează pe unitate.  A cincea dimensiune nu are polarizări, ceea ce sunt sigur că este o 
ușurare pentru voi să aflați asta.  Amintiți-vă că, pentru ca această realitate să fie 
creată, trebuie să existe polarizări, iar interacțiunile acestor polarizări sunt cele care 
creează materie și, de asemenea, creează energie pe toate nivelurile.  Această dramă 
care are loc acum pe Pământ este o dramă cosmică, iar prin dramă cosmică, vreau să 
spun că este un conflict care a fost, va fi, jucat continuu în tot acest univers.  
 
     Acest conflict de pe Pământ vine din polarizări și este un conflict intre Lumină si 
Întuneric.  Voi sunteți Fii și Fiice ale Luminii.  Există aproximativ opt milioane de Fii și 
Fiice de Lumină pe această planetă.  Adică aproximativ șapte-opt milioane de ființe 
inalte dintr-un total de 8 miliarde de oameni.  Dar există, de asemenea, mulți oameni 
acum care ar putea fi numiți "între/la mijloc".  Asta înseamnă că o persoană s-ar putea 
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decide sa se indrepte in ambele directii, adică spre Lumină sau spre Întuneric.  
Întunericul și energiile distructive pot împinge oamenii care se află în acest punct spre 
mai multe conflicte.  Pe de altă parte, acesti oameni se pot decide, de asemenea, 
pentru a se alatura copiilor/fiicelor luminii și a Fiilor Luminii.  
 
     Există acum conflicte copleșitoare, polarizări și distrugeri ale mediului și ale 
civilizațiilor.  Există, de asemenea, o recunoaștere a faptului că materialismul este 
tranzitoriu.  Acum asistați la o accelerare a întunericului, deoarece în unele locuri 
lumina, în acest moment, nu este suficient de puternică pentru a depăși tot întunericul 
care este acum experimentat.  Dar asta face parte din dramă.  Aceasta face parte din 
proces și pot spune că, din perspectiva superioară, jocul acestei drame de pe Pământ 
este așa cum ar trebui să fie.  Fiecare planetă din fiecare parte a galaxiei trece prin 
această etapă particulară de dezvoltare și dramă.  
 
     Voi, ca seminte stelare, și ca seminte stelare arcturiene, ati fost introdusi cu Marea 
Lumină Evolutivă si Ființa care se numește Homo Omega.   Homo Omega  uneori poate 
fi menționat ca o figură mesianică.  Figura mesianică este un lider care va direcționa și 
activa oamenii pentru a-și activa codurile interioare de Copii și Fiice ale Luminii.  Și 
când vorbim despre Homo Omega, recunoaștem, de asemenea, necesitatea de a 
exista un exemplu central reprezentat ca o figură, ca persoană, care va servi ca ghid și 
profesor pentru activarea acestei energii luminoase cele mai înalte.  O figură mesianică 
se poate manifesta ca un prim contact cu o ființă de dimensiuni superioare.  Există chiar 
și acum o mișcare printre Lucrătorii în Lumină pentru a face apel la Consiliul Galactic și 
forțele superioare pentru a descărca/cobori imediat o figură model Homo Omega pe 
Pământ, cu scopul de a transforma valul de schimbari spre Lumină și unitate.  Această 
descărcare ar ajuta la întoarcerea valului spre transcenderea polarizării.  
 
     Fiecare planetă primește un anumit număr de profeți în timpul generațiilor lor 
istorice.  Această planetă a fost binecuvântată cu mai mulți profeți mari, iar unii dintre 
profeți, cum ar fi Isus / Sananda, au fost, de asemenea, pe alte planete.  De fapt, 
principala lucrare pe care Isus/Sananda a făcut-o înainte de a veni pe Pământ, a fost pe 
Pleiade, iar pe Pleiade a fost cunoscut sub numele de Emmanuel.  Ceilalți profeți, cum 
ar fi Buddha, proveneau dintr-o parte îndepărtată a acestei galaxii, iar unii dintre filosofii 
taoiști proveneau din Andromeda.  Există, de asemenea, alte planete care au trimis 
profeți pe această planetă.  Fiecare planetă are propriul set de profeți și acesta este un 
alt motiv pentru care este util și interesant să fii pe planete diferite, deoarece ai putea 
întâlni ceea ce ar fi considerat Maeștri Ascensionați de pe acea planetă și să înveți 
despre univers din perspectiva lor.  Ashtar este un exemplu de Maestru Ascensionat 
dintr-un alt sistem planetar.  
 
     Pământul este aproape de o "eclipsă planetară" energetică.  O eclipsă planetară 
poate fi definită și ca o "eclipsă dimensională", în care Pământul, în călătoriile sale la 
jumătatea centrului galaxiei, traversează un portal care se numește "Portalul Înălțării".  
Este un portal interdimensional.  Când o planetă traversează acel portal 
interdimensional, atunci a 5D si 3D interacționează pe acea planetă și creează 
circumstanțele potrivite pentru o ascensiune.  
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     Acum, ia în considerare faptul că Pământul, și Soarele, și călătoria sistemului solar 
în jurul galaxiei ar putea dura oriunde de la 250 la 300 de milioane de ani.  De-a lungul 
acestei lungi călătorii, Pământul traversează un portal interdimensional care aduce 
energia Ascensiuii.  Din aceste cunoștințe pe care vi le-am explicat, puteți înțelege de 
ce alți maeștri de pe alte planete se adună în jurul Pământului.  Ei vor să observe și să 
înțeleagă procesul unei ascensiuni planetare și vor să înțeleagă ce se întâmplă atunci 
când o planetă ca Pământul trece prin acel portal interdimensional în călătoria sa în 
jurul centrului galactic.  
 
     Maeștrii Ascensionați și Consiliul Galactic știu că Pământul va trece prin portal.  
Permiteți-mi să fac din nou această comparație.  Astronomii știu când va fi o eclipsă de 
Soare și merg în Noua Zeelandă sau în Africa de Sud pentru a urmări eclipsa.  Maeștrii 
Ascensionați și Maeștrii Galactici știu că Pământul traversează acest portal 
interdimensional, și au venit aici, și ei urmăresc, și învață și ajută Pământul prin această 
experiență.  
 
      Să ne întoarcem la această idee, deci, că sufletul este într-o călătorie, iar sufletul 
caută să se ridice la dimensiuni mai înalte pentru a absolvi lectiile Pământului și a trece 
la un nivel superior, astfel încât sufletul să se poată muta mult mai aproape într-o relație 
mai profundă cu Creatorul.  Ceea ce nu se știe în 3D este adesea cunoscut în 5D.  
Majoritatea conceptelor și ideilor la care ați putea fi expuși despre Creator se bazează 
pe gândirea tridimensională.  Gândirea pentadimensională este mai extinsă și, în 
același timp, o astfel de informație este mai dificil de explicat unei minți tridimensionale. 
 
     Cu toate acestea, percepțiile voastre senzoriale, verbale ale realității 3D se pot 
extinde.  Constiinta extinsa implica deschiderea sistemului de activare reticulara în 
creier, astfel încât să puteți înțelege adevărata natură.  Este întotdeauna posibil, în 3D, 
să înțelegem idei și concepte și energie superioară cu o conștiință extinsă.  Conștiința 
extinsă in 3D este utilă mai ales acum, deoarece planeta Pământ este aproape de acel 
Portal al Înălțării.  
 
     În această meditație, vizualizati galaxia cat de bine puteti.  Este o galaxie spirală.  Și 
vizualizati imaginea sistemului solar propriu.  Sunt sigur că ați văzut cu toții imagini cu 
Soarele cu nouă planete, sau cele opt planete, acum în jurul lui.  Vizualizați că această 
parte a galaxiei în care este plasat Pământul, se află la aproximativ două treimi de 
Centrul Galactic.  Pământul și sistemul solar se rotesc în jurul galaxiei în această 
călătorie uriașă care durează între 250 de milioane de ani și 300 de milioane de ani 
pentru a face un cerc complet în jurul ei. 
 
     Pe măsură ce trece prin spațiu, se apropie de Portalul Ascensiunii.  Când sistemul 
solar și Pământul vor intra în acel Portal al Înălțării, va exista o descărcare a unei lumini 
uriașe din 5D pe Pământ.  Vizualizați apariția liderului mesianic Homo omega care va 
activa ființele de lumină, inclusiv cei care sunt deja in Lumina și cei care se află la 
rascruce.  Vizualizați că există în jurul Pământului acum mulți Maeștri Ascensionați. Ei 
știu despre acest portal interdimensional de care Pământul este aproape.  Acel portal 
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interdimensional va activa energiile ascensiunii.  Lucrăm pentru a accelera această 
interacțiune cu Portalul Ascensiunii pe măsură ce Pământul călătorește în jurul galaxiei.  
 
     Imagine aceste imagini în meditație dumneavoastră.  La trecerea în acest portal, 
fluxul de Lumină Creatoare va fi intensificat pe Pământ.  Acest flux de lumină care vine 
pe Pământ la portal este cunoscut sub numele de "Lumina lui Adonai".  (Tonuri "Om, 
Adonai.")  La trecerea în Portalul Înălțării, intensificarea Luminii lui Adonai va ajunge la 
toți Lucrătorii în Lumină.  Să ne continuăm meditația cu acest gând.  Această Lumină de 
la Adonai va ridica frecvența luminii spirituale a planetei și, odată cu creșterea 
frecvenței luminii spirituale a planetei, Pământul va putea atrage o frecvență mai mare a 
luminii de la un profet galactic.  
 
     Să vizualizăm acum ce ar putea aduce un profet galactic pe această planetă.  
Gândiți-vă la un profet care înțelege evoluția planetară.  Gândiți-vă la un profet care 
înțelege că există alte 5.000 de planete în această galaxie.  Gândiți-vă la un profet care 
a călătorit pe multe dintre aceste alte planete.  Gândiți-vă la un profet care poate 
transcende polarizările și la un profet care înțelege natura acestei frecvențe 
electromagnetice cunoscută sub numele de Portalul Înălțării.  Eu, Juliano, cu Maeștrii 
Ascensionați care lucrează cu mine, vizualizez energia, imaginea, puterea, sufletul unui 
Profet Galactic care apare pe planeta Pământ, pe măsură ce planeta traversează și 
intră în Portalul Înălțării.  Vizualizați și meditați acum, noi toti impreuna, asupra luminii 
galactice, profetice a acestei figuri mesianice și umile Omega care vine pe Pământ. 
 
     Unii au speculat că există „o recoltă de suflete”, că există chiar și un anumit număr 
care va fi recoltat și care merge in 5D de pe Pământ.  Aceasta este o observație 
interesantă, deoarece există mai multe suflete de lumină pe Pământ acum decât în 
orice alt moment din istoria acestei planete, chiar dacă există atât de multă polarizare și 
atât de multă distrugere.  Frecvențele luminoase ale spiritelor superioare sunt enorme și 
încă vă încurajez să vă amintiți că Puterea Arcană a unei ființe superioare de lumină 
poate depăși cu mult întunericul cel mai puternic.  Lumina ființelor superioare luminează 
întunericul.  Nu cedati întunericului; nu cedați credinței că întunericul câștigă. 
 
     Eu și mulți dintre Maeștrii Ascensionați suntem adunați acum în jurul planetei 
Pământ.  Acesta este unul dintre motivele pentru care am înființat Inelul de Ascensiune, 
astfel încât Maeștrii să poată interacționa mai strâns cu Pământul.  Inelul de Ascensiune 
este un câmp energetic eteric interactiv, 3D si 5D, în care Maeștrii 5D pot locui 
confortabil și in care voi, ca ființă de lumină tridimensională, va puteți biloca cu ușurință 
și îl puteți simți și interacționa cu noi.  Inelul de Ascensiune este un dar minunat pentru 
Pământ. Voi sunteți Fii și Fiice ale Luminii și sunteți sprijiniți de Maeștrii Luminii în jurul 
acestei galaxii.  Ei vin acum ca observatori, ca ajutoare, în acest moment care poate 
părea întunecat, dar este umplut cu un mare potențial pentru lumina superioară.  
(Tonuri "Oooom.").  Este minunat să fim atât de aproape de acest Portal al energiei 
Ascensiunii, iar traversarea interdimensională a Pământului va trimite o frecvență 
puternică a luminii în întreaga galaxie.      
 
Eu sunt Juliano, o zi buna. 


