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Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem Arcturienii. 
 
Tema lecției de astăzi este despre vindecarea personală.  Simt că oricine se află pe 
Pământ în acest moment are nevoie de vindecare.  Motivul pentru aceasta se afla in 
numeroasele crize care se întâmplă acum simultan pe planetă.  Avem de a face cu cea 
de-a 6-a extincție în masă.  Avem criza climatică.  Avem pandemia.  Avem polarizări, 
dualitate, probleme economice și sociale – toate acestea sunt într-o atmosferă de criză.  
Voi ati stiut că atunci când veți veni pe Pământ în acest moment veți trăi într-o criză 
planetară. 
 
Sensibilitatea ta ca seminte stelare înseamnă că sunteti profund afectati de energia 
tuturor acestor crize.  Și din acest motiv spun că oricine, indiferent cât de evoluat sau 
cât de avansat este, are încă nevoie de vindecare personală.  Cum ar putea fi altfel?  
Pentru că iata, gândiți-vă la toată durerea și suferința care apar acum pe această 
planetă și gândiți-vă la modul în care voi, ca seminte stelare sensibile, sunteți afectați 
de această energie traumatică.  În unele cazuri, semintele stelare fac experiența unor 
sentimente apasatoare de energie scăzută și depresie, fără a a clarifica de ce v-ati simti 
în acest fel.  Dar când începem să decojim ceapa și să privim mai adânc sub straturile 
ei, atunci putem spune că sensibilitatea voastră interacționează și se ridică cu această 
energie dramatică dezechilibrată de pe această planetă acum. 
 
     Imaginați-vă cum ar fi să trăim pe o planetă care se afla într-o etapă mai înaltă 
(numim următoarea etapă II de nivel superior) a evoluției planetare.  Aceasta ar fi o 
planetă care a depășit dualitatea și polarizările, o planetă care nu își distruge propria 
biosferă, o planetă care ar avea Conștiința Unitară și o concentrare mai mare pe 
spiritualitate.  Acestea sunt trăsături pe care vi le puteți imagina cu ușurință atunci când 
vreti să va încarnati într-o situație planetară diferită.  Veți lua în considerare acest lucru 
atunci când vă revizuiți viața și vă gândiți să vă întoarceți la o altă încarnare, fie pe 
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Pământ, fie pe alte sisteme planetare, fie în a 3-a dimensiune, fie în a 5-a dimensiune.  
Puteți alege intenționat o planetă mai evoluată.  A fi pe o planetă mai evoluată într-o 
viață viitoare ar putea contribui mai mult la evoluția sufletului vostru.  
 
De ce ati ales să veniti pe Pământ în acest moment?  Există avantaje pentru evoluția 
sufletului vostru venind pe o planetă care se confruntă cu mai multe crize.  Să ne uităm 
la natura celei de-a 3-a dimensiuni și la natura evoluției și serviciului sufletesc.  Este 
adevărat că atunci când există posibilitatea de a alege, există liber arbitru pe o planetă.  
Atunci aveti oportunitati mai mari de progres sufletesc.  Celălalt punct este că, deși 
există mai multe crize planetare care au loc acum în același timp, acesta este, de 
asemenea, un moment de deschidere spirituală fără precedent.  Cunoașterea și 
oportunitățile de interacțiune spirituală și experiențele de pe Pământ sunt înalte.  Știu că 
există locuri întunecate pe această planetă, și există multe conflicte unde constiinta 
spiritualita este scăzută.  Dar gândiți-vă pentru o clipă cum ați avut multe ocazii de 
expansiune spirituală și de învățare a unor noi instrumente spirituale.  Pentru mulți 
dintre voi, aceasta este cea mai productivă viață pe care ați avut-o și care include 
capacitatea de a încorpora și de a obține noi îndrumări spirituale și informații spirituale.  
 
Cealaltă caracteristică importantă în această perioadă o reprezinta oportunitatile de 
serviciu pentru alții.  Când sunteți în stare să oferiți un serviciu altora, veți avea parte de 
o mare creștere a sufletului.  Oferirea de servicii altora este un mod unic și productiv de 
rezolvare a karmei.  Cred că vom fi cu toții de acord că există multe oportunități pentru 
furnizarea de servicii pe această planetă în acest moment.  Puteți alege multe căi 
diferite, deoarece există o nevoie atât de mare de ajutor și servicii.  Unul dintre motivele 
pentru care ați decis să veniți pe această planetă în acest moment în timpul acestei 
crize are legătură cu oportunitățile de serviciu pe care il puteti da sau primi. 
 
Există un alt factor care are legătură cu recuperarea sufletului și integrarea sufletului, 
dar și un concept pe care îl numesc "rezolvarea traumei sufletești".  Există oportunități 
și există tehnici acum pe această planetă care vă vor permite să va rezolvați multe 
probleme în creșterea sufletului vostru, probleme care nu au putut fi rezolvate cu 
ușurință în alte vremuri.  Amintiți-vă, a existat o perioadă de timp numită "Evul Mediu" 
sau Evul Mediu în cazul în care a existat o energie spirituală foarte scăzută.  Atunci nu 
a avut loc prea multă dezvoltare spirituală, cel puțin în Europa. A existat puțină energie 
pentru iluminare și o gândire luminata.  Dacă ați fi trăit în acel moment, ați fi avut o viață 
foarte simpla și ați fi avut ocazii limitate de creștere a sufletului sau de expansiune a 
sufletului. 
 
Trebuie să existe o anumită atmosferă, o anumită energie, într-o țară care să permită o 
integrare sufletească mai expansivă.  Pur și simplu uitați-vă la sosirea datii de 22 
decembrie 2012 și puteți vedea cu ușurință că există noi energii spirituale galactice care 
sunt disponibile pe această planetă care nu erau disponibile acum 50 sau 100 de ani.  
Noile instrumente pentru creșterea sufletului care sunt acum disponibile includ 
integrarea vieții trecute, recuperarea sufletului și colectarea fragmentelor sufletești din 
alte vieți. 
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Fiecare viață pe Pământ oferă unei persoane o oportunitate de a-și unifica și integra 
sufletul.  Aș dori să folosesc exemplul plăcintei ca metaforă pentru înțelegerea 
sufletului.  Gândiți-vă la centrul plăcintei care se află într-un cerc mic și gândiți-vă sau 
imaginați-vă că există 50 de felii de plăcintă în întregul vas, iar fiecare felie reprezintă o 
viață personală.  Fiecare bucată de plăcintă atinge centrul vasului de plăcintă, ceea ce 
înseamnă că fiecare viață are legături cu centrul sufletului, chiar dacă fiecare dintre vieți 
ar putea fi diferită.  Ati putea fi un războinic într-o viață.  Ati putea fi un călugăr într-o altă 
viață.  Ati putea fi balerin într-o altă viață, dar sperăm că, dacă există integrare 
sufletească, atunci există un aspect integrativ în care începeti să înțelegeti cine este 
sufletul vostru și cine sunteti.  Mă refer adesea la adevărata voastră natură sufletească.  
 
Dar nu toată lumea are perspectiva de a privi sufletul din acea vedere superioară, adică 
punctul de vedere al centrului plăcintei.  Centrul sufletului atinge fiecare dintre vieti.  
Dacă există o conștientizare scăzută și o lipsa de coeficient de lumină spirituală într-o 
viață, atunci acea persoană nu va ajunge niciodată la perspectiva de a experimenta 
centrul plăcintei.  Ei nu vor putea integra cine sunt și cine au fost în aceste alte vieți.  
 
Cu toate acestea, integrarea este cheia progresului sufletului vostru.  Acum, în această 
viață, aveți oportunitățile și aveți tehnologia spirituală de a vă integra istoria sufletului 
pentru a vedea dacă există fragmente ale Sinelui vostru Sufletesc care nu au fost aduse 
înapoi în centru.  Recuperarea sufletului este o descriere a acestui proces și de aceea îi 
felicit pe aceia dintre voi care faceți terapie din viața trecută, terapie de regresie a 
sufletului și căutați acele părți ale sufletului vostru care fie au fost pierdute, fie 
fragmentate, fie rupte.  Este posibil acum, cu tehnologiile de vindecare disponibile, 
pentru a prelua acele aspecte sufletului care trebuie să fie aduse înapoi. 
 
Regăsirea sufletului a fost comparată, de exemplu, cu lucrarea Copilului Interior din 
psihologia modernă.  Mulți dintre voi au făcut munca aceasta în care preluati, lucrati și 
vindecati părți din voi care au fost deteriorate sau traumatizate in copilărie.  Putem folosi 
aceeași analogie pentru suflet.  Ati putea avea părți ale Sinelui din viețile trecute care 
trebuie vindecate, iar acum, în această viață, cu această nouă tehnologie spirituală, 
puteți să va întoarceti și să lucrati și să va vindecati acele părți ale sufletului de traumele 
trecute ale vieților.  Acesta este asadar un mare avantaj, a fi aici acum pe această 
planetă.  
 
Este sufletul perfect?  Și dacă sufletul este perfect, atunci de ce are nevoie sufletul să 
fie vindecat?   Aceasta este o întrebare bună, iar răspunsul este că sufletul are straturi, 
sau sufletul are părți.  Foarte simplu, părțile sufletului pot fi împărțite în părțile inferioare, 
medii și superioare ale sufletului.  Părțile superioare ale sufletului sunt perfecte.  Părțile 
superioare ale sufletului sunt legate de divinitate.  Dar părțile inferioare ale sufletului 
sunt cele care evoluează.  Părțile inferioare ale sufletului sunt cele care vă aduc în a 3-a 
dimensiune.  Părțile inferioare ale sufletului sunt cele care poartă amprente din alte vieți 
care reprezintă aspecte nerezolvate ale sufletului.  Partea de mijloc a sufletului, care 
este, de asemenea, pe Pământ, este, de asemenea, în creștere și în evoluție.  
Aspectele inferioare și mijlocii ale sufletului trebuie să fie perfecționate, iar aspectele 
superioare ale sufletului sunt în perfecțiune.  
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Să ne întoarcem, deci, la vindecarea sinelui și a sufletului.  Ne uităm la munca de 
înălțare/ascensiune ca oferind abilitatea de a duce la capat vindecare personală.  Privim 
munca de ascensiune ca parte a procesului prin care trebuie să treceti pentru a va 
îmbunătăți și pentru a va completa lecțiile de suflet.  Trebuie să vă concentrați eforturile 
asupra vindecării.  Puteți rezolva energia pe care o luați acum pe această planetă și, în 
același timp, puteți privi și identifica orice lecții de suflet pe care acum trebuie să le 
învățați.  Știu că vrei să va accelerati creșterea sufletului.  Știu că vreti să va vindecati 
cât mai repede posibil.  Multe dintre căile de vindecare pe care le recomandăm se 
ocupă cu aura și de câmpul vostru energetic personal.  
 
Vă recomandăm să începeți vindecarea lucrând cu câmpul vostru energetic, deoarece 
câmpul vostru energetic este reprezentarea corpului vostru spiritual.  Vedem că fiecare 
dintre voi are patru corpuri.  Aveți corpul vostru spiritual, corpul vostru mental, corpul 
vostru fizic și corpul vostru emoțional.  Evaluați fiecare dintre aceste organisme și faceți 
o evaluare cu privire la ceea ce trebuie rezolvat.  Fiecare dintre aceste corpuri are o 
anumită cale și are un anumit blocaj sau densitate.  Ați intrat în această încarnare 
pentru a lucra la tiparele și dezechilibrele din fiecare dintre aceste patru corpuri.  În plus, 
ați acumulat unele dezechilibre în aceste corpuri doar fiind aici pe Pământ în acest 
moment.  
 
Ocupandu-ne acum cu cele patru corpuri, vreau să discut cu voi conceptele din 
Arborele Vieții cunoscut sub numele de judecată și compasiune. Judecata este egală cu 
evaluarea.  Judecata îndrepta lucrurile, dar judecata este și critică și, de asemenea, 
luarea unor decizii morale cu privire la ceea ce este bine și la ceea ce este rău.  Este 
extrem de greu să transcendem judecata și știu că în acest moment, mai ales în 
această criză planetară, este și mai dificil să transcendem judecata.  Toată lumea are o 
părere despre ceea ce este bine și ce este în neregulă cu planeta.  Toată lumea are o 
evaluare a celor care contribuie mai mult la tulburări și la distrugerea biosferei. 
 
O soluție pentru vindecarea voastra este de a va elibera de judecata pe care o faceti.  
Judecata, mai ales în această perioadă de criză planetară, trebuie să fie echilibrată cu 
compasiunea.  Se spune că această planetă a fost creată cu această polarizare și cu 
dualitatea, iar acum judecata vine pe această planetă într-un mod destul de dur.  Vedeți 
acest lucru în furtuni și în eruptii vulcanice și în schimbările modelelor meteorologice.  
Ideea compasiunii ar fi că aveti empatie pentru cei ce suferă, si că, dacă se poate, ati 
avea chiar empatie pentru cei care contribuie la acest dezastru. 
 
Dar cum ati putea avea empatie pentru cei care contribuie la distrugerea planetei 
Pământ?  Recunosc că este o provocare destul de mare. Dar aș spune, de asemenea, 
că evaluarea circumstanțelor care au loc acum, folosind judecata și compasiunea, vă 
poate ajuta personal să vă vindecați.  Motivul este că, dacă va blocati în a judeca, 
atunci va implicati karmic și deveniti atașati.  Prin urmare, ideea de compasiune vă 
oferă o oarecare ușurare din asprimea judecății.  
 
Omul Omega este capabil să echilibreze judecata cu compasiunea.  Omul Omega 
folosește apoi acea judecată și compasiune într-un mod care nu-i leagă karmic de 
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viețile ulterioare de pe Pământ.  Nu vreti de fapt să va întoarceti pe Pământ.  Vreti să 
ascensionati.  Vreti să găsiti calea vindecării și a unității care va va permite să va 
detașati fără implicare karmică.  
 
Să ne uităm la acest cuvânt "detașare", pentru că detașarea nu înseamnă că renunțati 
să va îngrijiti de ceea ce se întâmplă, ci mai degrabă detașarea înseamnă că va 
îndepărtati de implicarea karmică.  Aceasta este o adevărată realizare spirituală.  
 
Să ne uităm mai atent la conceptul pe care îl numesc "traumă sufletească".  Trauma 
sufletului este o rană care îți afectează sufletul din cauza unei experiențe dure, de 
exemplu, a fi în Holocaust sau a fi într-o experiență de genocid sau a fi într-o explozie 
nucleară sau într-un război nuclear creează o traumă de durată pentru suflet care 
continuă în viețile viitoare.  Aceasta înseamnă că in viitor sufletul ar putea fi afectat de 
trauma care apare în timpul vieții voastre prezente. Una dintre idei este că aveți acum 
puterile vindecătoare pentru a rezolva și vindeca traumele sufletești din această viață și 
din viețile anterioare.  Știu că ați acumulat deja traume din această viață și probabil că 
aveți traume sufletești din alte vieți.  Acum, amintiți-vă că sufletul la nivel superior este 
perfect și nu este afectat, dar aspectele inferioare și mijlocii ale sufletului vostru sunt 
afectate.  De fapt, sufletul inferior ca trup energetic primește amprente și poartă 
amprentele sufletului din această viață și din viețile anterioare în încarnări viitoare.  
 
În timp ce vorbesc despre traumele sufletești, vreau să înțelegeți și că puritatea 
sufletului și bunătatea sufletească pot fi imprimate de la o viață la alta.  Nu vreau să 
credeți că doar lucrurile rele/negative se transmit de la o viață la viață, dar există și 
lucruri bune.  Faptul că aveți cunoștințe mai înalte și un coeficient de lumină spirituală 
ridicat este un exemplu de amprente pozitive care se manifestă din alte vieți de pe alte 
planete.  Aceasta înseamnă că bunătatea și realizările evoluției sufletului vostru sunt, 
de asemenea, imprimate și pot fi transmise în viețile viitoare.   
 
Vreau să va dau exemple in legatura cu cele patru corpuri și cum vă recomand să 
abordați vindecarea acestor corpuri.  Mă voi uita mai întâi la corpul mental.  Corpul 
mental conține credințele, ideile, despre sine și despre galaxie și univers, dar și despre 
planetă și despre scopul vieții.  Vindecarea în corpul mental vine de la gândirea corectă.  
Trebuie să căutați adevărul. 
 
De exemplu, care este sistemul tău de credință despre ascensiune?  Este ascensiunea 
doar pentru cei puțini sau este pentru toată lumea?  Crezi că trebuie să faci parte dintr-
un anumit grup pentru a ascensiona?  Sistemul de convingeri pe care l-ati fi avut într-o 
altă viață ar fi putut fi unul limitant.  S-ar putea să fi fost într-un grup într-o viață trecută 
care vă învăța că numai cei care au urmat o anumită cale și au urmat un anumit profet 
se vor înălța și vor putea absolvi Pământul.  Dar acum, în această viață, vedeți că 
ascensiunea nu este o cale restrictivă; este deschisă tuturor.  Nu trebuie să aparțineți 
unui anumit grup sau să urmați o anumită persoană sau o anumită religie pentru a avea 
acces la ascensiune.  
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Corpul mental și sistemul de credințe pe care îl dețineți sunt echilibrate de învățarea din 
experiențele voastre din această viață.  Corpul mental conține, de asemenea, informații 
și credințe despre sine; prin urmare, corpul mental are o relație strânsă cu corpul 
emoțional.  Există afirmatii particulare si credinte de vindecare care va vor ajuta sa 
evoluati mai rapid.  De exemplu, ati putea spune: "Toate gândurile și lucrurile care nu 
sunt pentru binele meu cel mai înalt și evoluția sufletului sunt eliberate acum."  Sau o 
altă afirmație vindecătoare este că: "Eliberez acum toată furia și resentimentele pe care 
le am față de alți oameni".  Există multe tipuri diferite de gânduri de vindecare, și vreau 
să continui să vă ofer ajutor la purificarea gândiri pentru vindecarea corpului mental. 
 
Să ne uităm la vindecarea corpului emoțional.  Vindecarea corpului emoțional este 
adesea legată de relații și este conectată cu propria iubire de sine.  S-a spus că există 
într-adevăr doar două emoții pe această planetă, iubirea și frica, iar frica este definită în 
acest model ca fiind preocuparea de a nu fi iubit.  Această planetă are cu siguranță o 
mulțime de emoții negative care conțin frică. Cum va vindecati corpul emoțional?  
Răspunsul are legătură cu dragostea. Răspunsul are de-a face cu explorarea capacității 
de a iubi. Sună atât de simplu și toată lumea va fi de acord în unanimitate.  Dacă sunteți 
dominați de sinele vostru inferior, atunci acea parte a sinelui vostru dorește faimă, 
avere, control și dominare, iar aceste trăsături pot fi contraproductive pentru iubire.  
Pentru că iubirea, pe bază emoțională, implică acceptarea a tot ceea ce există și 
acceptarea a ceea ce sunteti și cine este oricine altcineva.  
 
Vindecarea corpului emoțional implică, așadar, relațiile voastre și iubirea față de voi 
înșivă și modul în care exprimați acea iubire. Dacă va urati pe voi însiva, atunci 
vindecarea implică să va puneti această întrebare: Ce părți din mine pot iubi?  S-ar 
putea să descoperiti că o parte din lecția sufletului vostru este să învatați cum să 
învingeti ura de sine.  Apoi, pentru a începe o vindecare personală, trebuie să găsiți 
acele părți din voi înșivă pe care le iubiți. 
 
Dragostea față de ceilalți este, de asemenea, dificilă și există momente în care trebuie 
să păstrați distanța față de ceilalți.  Există momente în care corpul emoțional este 
vulnerabil în fața altora care sunt dezechilibrați.  Treaba voastra este să va protejati.  
Încă mai puteți avea compasiune pentru cei care sunt lângă voi și sunt dezechilibrați.  
Treaba voastra este să va iubiti și să va protejati.  Trebuie să înțelegeți că diferite 
persoane se află la diferite niveluri de dezvoltare a sufletului.  S-ar putea să fiți treziți și 
s-ar putea să fiți la un nivel mai înalt, dar alții din jurul vostru pot fi încă adormiți sau 
încă pot fi intr-o energie densa.  Există mai mulți oameni luminați pe această planetă 
acum decât în orice alt moment al acestei civilizații, dar nu ați ști asta pentru că cei care 
sunt luminați nu au puterea de a controla planeta. 
 
Următorul nivel de vindecare este cel la nivel fizic.  Este posibil să suferiți de anumite 
afecțiuni fizice.  Uneori, aceste boli sunt reportări din alte vieți.  Edgar Cayce a subliniat 
odată în scrierile sale că cei care critică persoanele cu handicap ar putea reveni într-o 
viață următoare cu un handicap, astfel încât să înțeleagă ce se întâmplă intr-o astfel de 
situatie.  Sau, ar putea fi critici fata de homosexuali, și apoi în viața următoare, acestea 
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ar putea reveni fiind ei la randul homosexuali, astfel încât acestia ar putea înțelege 
problemele și provocările pe care acei oameni le experimentează. 
 
Vedeti voi, corpul fizic manifestă lecții.  De aceea, dragostea și acceptarea sinelui și a 
altora este atât de vindecătoare. S-ar putea să vă găsiți deosebit de judecați față de un 
grup.  Lucrați la acest lucru; încercați să eliberați judecata pe care ați putea-o avea 
pentru că, dacă nu o faceți, ați putea stabili influențele karmice care v-ar aduce înapoi în 
poziția lor într-o altă viață.  Scopul vostru este de a absolvi și de a va elibera de pe 
Pământ.  Scopul vostru nu este să creati mai multă karmă.  Nu vreti să va întoarceti 
într-o altă viață in pozitia celora pe care îi judecati.  Încă mai puteți fi plini de 
compasiune.  Încercați, în măsura în care vă este posibil, să suspendați judecata față 
de ceilalți și cât mai bine posibil, să aveți compasiune.  
 
Să ne uităm la corpul spiritual și la vindecare.  Corpul spiritual este cel mai adesea 
conținut în câmpul energetic, iar corpul spiritual este acel aspect al Sinelui vostru 
energetic care se referă la divinitate.  Taramul spiritual divin este cel mai înalt taram, iar 
acesta are puteri asupra tuturor celor trei corpuri.  Vă oferim mai multe instrumente 
diferite pentru a lucra cu corpul spiritual, inclusiv exerciții de vibratie și strălucire pentru 
aura voastra.  O altă tehnică de vindecare spirituală este transferul aurei in templul 
nostru arcturian sau la Lacul de Cristal, unde puteți face anumite actualizari la sistemul 
energetic.  Trupul spiritual este întărit și prin iubire.  Corpul spiritual este, de asemenea, 
influențat de corpul emoțional.  De fapt, toate cele patru corpuri interacționează, și un 
deficit într-unul din corpuri poate afecta celelalte corpuri.  
  
One of the mistakes that seekers of light have often made is to neglect the emotional 
body.  The thinking is that, if you are at a high spiritual level, you do not need to work on 
the emotional body.  That is not correct.  A deficient emotional body can disrupt and 
bring down the spirit body.  
 
În ultima parte a acestei sesiuni, voi da stafeta lui Tomar, iar el vă va conduce intr-un 
exercițiu de vindecare.  Eu sunt Juliano. O zi bună.  
 
(Intonări "Tomaaar, Tomaaaar.")  Salutări, eu sunt Tomar.  Vă vorbesc din templul meu 
spiritual cunoscut sub numele de "Templul lui Tomar" și mă specializez în această 
lucrare din templu pentru crearea purității spirituale.  O modalitate de vindecare a 
corpurilor voastre de pe Pământ, inclusiv cel fizic, mental și emoțional, este de a 
vindeca corpul spiritual.  Corpul spiritual purificat are puterea de a descărca lumină 
vindecătoare în corpurile fizice, emoționale și mentale. 
 
Vă voi conduce în această călătorie printr-o meditație.  Respirați de trei ori adanc și 
conectați-vă la coridorul de lumină de deasupra voastră și știți că acest coridor este 
aliniat magnetic cu corpul vostru spiritual.  Permiteți corpului vostru spiritual să se ridice 
din corpul vostru fizic și în coridorul de lumină pe care vi l-am creat.  Coridorul este 
aliniat magnetic și încărcat astfel încât corpul vostru spiritual să fie energizat.  Permiteți 
corpului vostru spiritual să intre pe coridor și călătoriți cu viteza gândirii la templul meu 
din 5D, cunoscut sub numele de Templul de purificare al lui Tomar.  (Tonuri "ooooh.")  
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Acest templu de purificare se află in 5D pe Arcturus și este special creat pentru a 
vindeca, pentru a echilibra sufletele care trăiesc acum în 3D.  
 
Acum vă aflați în grădina din fața templului și veniți pe scări și intrați în templul meu de 
purificare a sufletului.  Pe măsură ce intrați în templu, vedeți în centru, un mic iaz 
frumos care conține acest cristal alb pur.  Este un cristal de puritate.  Vreau să vă 
apropiați de acest cristal alb.  Coborâți in templu și stați la aproximativ 30 de metri 
distanță de acest cristal alb extraordinar.  Și pe măsură ce stați confortabil, eu cresc 
puterea de purificare și energie a luminii albe emise din cristal.  Lumina albă vă purifică 
sufletul și spiritul care tocmai a venit la noi de pe Pământ.  Nu vă gândiți la niciun 
eveniment; nu va focusati pe nici un gând; nu vă gândiți la nicio boală.  Doar primiți 
această lumină albă pentru suflet din acest cristal și lăsați extraordinara lumină albă să 
vă purifice după cum este necesar.  Vom intra în tăcere și meditație.  (Tăcere) 
 
Lumina albă din cristal este accelerată și amplificată acum la nivelul II de purificare.  
(Tăcere...). Lumina albă din cristal este amplificată la nivelul III, oferindu-vă o mare 
rezervă de lumină vindecătoare pe care o puteți aduce înapoi în corpurile voastre fizice, 
mentale și emoționale, vă va oferi un nou echilibru.  Aduc lumina de purificare la nivelul 
IV.  (Tonuri "ooooh....")  Primiți nivelul IV purificarea luminii albe a spiritului vostru.  
Acesta este nivelul care v-ar permite să ascensionați.  (Tonuri " Ooooh....")  Sunteți la 
nivelul IV de purificare a sufletului de lumină albă.  Aveti mari puteri de echilibrare 
emoționala și aveti mari puteri de echilibrare mentala, de gândire corectă.  Aveți mari 
puteri de vindecare fizică pentru orice boală ați putea avea în corpul vostru 
tridimensional.  Bucurați-vă și simțiți această mare puritate a spiritului vostru.  
 
Acum sunteți gata să plecați și să vă întoarceți în corpul vostru pământean cu această 
mare lumină vindecătoare spirituală care vă va ajuta simultan cu corpurile voastre fizice, 
mentale și emoționale.  Părăsiți locul din fața cristalului și acum întoarceți-vă la ușă, 
știind că vă puteți întoarce la templul meu vindecător în orice moment în viitor.  Ieșiti pe 
ușă în grădină.  Vedeți intrarea coridorului.  Sunteți aliniați magnetic cu coridorul.  Intrati 
in coridor, fiind plin de bucurie și puritate.  Cu viteza gândului va deplasati prin coridorul 
de lumina catre camera voastra de unde ati început calatoria.  Sunteți acum la șase 
metrii deasupra corpului vostru fizic și purtați o lumină albă spirituală uriașă.  Veți 
descărca toată această lumină albă vindecătoare în corpurile voastre fizice, mentale și 
emoționale.  Asadar, înainte de a reintra, descărcați această lumină albă din spiritul 
vostru pe care ați purtat-o cu voi, în corpurile voastre emoționale, fizice și mentale.  
Lumina albă le vindecă.  Acum, aliniați-vă și reintrați în corpul fizic într-o aliniere 
perfectă, coborând o puritate și mai mare și vindecare pentru voi înșivă.  Sunteți plini de 
aceasta lumină albă vindecătoare.  Să știți că această lumină albă vindecătoare va 
oferi, de asemenea, dragoste, echilibru, armonie, acceptare, iar acest lucru vă va ajuta 
să activați în zilele următoare mai multe experiențe de vindecare de care ați putea avea 
nevoie.  Vă trimit lumina și dragostea mea. 
 
Eu sunt Tomar, o zi buna.  
 


