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Salutari, eu sunt Juliano, noi suntem Arcturienii.  

În această prelegere și meditație ne concentrăm pe evenimentele viitoare, cu atenție la 
anul 2023. Pe măsură ce ne apropiem de 2023, este întotdeauna util să privim și chiar 
să prezicem cum arată viitorul. Nu trebuie să fii un mare profet pentru a înțelege că 
evenimentele care se desfășoară dramatic în 2022 vor continua să ducă la o criză 
planetară. De fapt, evenimentele care se desfășoară pe atât de multe niveluri în 2022, 
cresc criza planetară. 
  
Ar fi ușor să analizăm fiecare zonă a sistemelor de pe planeta, inclusiv, de exemplu, 
sistemele economice, sistemele politice, sistemele sociale și, bineînțeles, biosistemele 
în general. Și pe baza desfășurării actuale, atunci aș putea prezice noi conflicte și alte 
blocaje și haos pe planetă. Există multe probleme și multe blocaje în atât de multe 
sisteme încât ne amintește din nou de Teoria Haosului cunoscută sub numele de 
"Efectul fluture", care într-un scurt rezumat afirmă că, atunci când există un haos 
continuu, cum ar fi ceea ce observați acum pe planetă, atunci chiar și o schimbare 
minoră în direcția zborului unui fluture, ar putea fi suficient pentru a declanșa mai multe 
catastrofe uriașe.  
  
Dar nu suntem aici să ne concentrăm și să prezicem catastrofele în curs de desfășurare 
în anul următor. Mai degrabă, există vești bune și există de asemenea o nouă energie 
spirituală pe care o recomand și care o prezic, că va avea succes în anul următor, iar 
acest lucru are legătură cu o nouă concentrare/focus spirituală. Motivul pentru care sunt 
atât de optimist este că ne aflăm acum într-o situație pe care am definit-o ca fiind 
viitoarea "Intersecție a dimensiunilor". Această experiență trebuie explicată mai în 
profunzime și trebuie să vă dau instrucțiuni despre modul în care voi, ca seminte 
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stelare, puteți accelera intersecția spirituală a celei de-a Treia și Cinci dimensiuni care 
va avea loc în 2023. Există exerciții și procese care pot accelera și crește succesul 
intersecției dintre a Treia dimensiune și a Cincea dimensiune. De ce este atât de 
importantă această intersecție și ce rol poate juca în rezolvarea crizei cu care se 
confruntă acum planeta? Acestea sunt întrebări la care va voi răspunde.  
  
Să ne uităm mai întâi la câteva concepte teoretice. Văd fiecare dimensiune ca fiind 
reprezentată de o sferă, ceea ce înseamnă că a Treia Dimensiune este o sferă, iar a 
Cincea Dimensiune este, de asemenea, o sferă. Observația tehnică este că o parte din 
a Cincea dimensiune se va intersecta cu a Treia Dimensiune, iar această intersecție se 
va manifesta în 2023. Cronologia și fereastra pentru această intersecție sunt 15 
ianuarie 2023 - 15 martie 2023. O fereastră înseamnă că această posibilitate este 
probabilă și că, cu încurajarea adecvată și munca adecvată și exercițiile și meditația, 
probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este foarte mare. 
Când a Cincea dimensiune se intersectează cu a Treia dimensiune, va exista o 
descărcare uriașă de lumină și energie Cinci dimensională în a Treia dimensiune. Nu 
este o intersecție totală. Cu alte cuvinte, această intersecție nu poate fi vizualizată ca o 
sferă care se intersectează 100% cu o altă sferă,adica a Treia Dimensiune, ci mai 
degrabă să se  vizualizeze că trei până la cinci la sută din partea de jos a sferei Cinci-
dimensională  se va intersecta cu primele trei sau cinci procente din sfera a Treia-
dimensională.  
  
Aceasta înseamnă că, chiar și acum, cele două sfere sunt aproape una de cealaltă. 
Când are loc intersecția, lumina mai mare și energia Cinci dimensională depășesc și 
domină lumina inferioară. Într-o intersecție dimensională, lumina superioară este 
transferată în sfera energetică inferioară. În acel moment va exista o descărcare mare 
de energie și lumină Cinci dimensională. Aceasta poate fi numită o intersecție de ante-
ascensiune. Intersecția va descărca energie spirituală mai mare din a Cincea 
dimensiune și va fi disponibilă în 2023 la datele pe care le-am dat. 
  
Această experiență de intersecție va oferi putere cuantică planetară de vindecare 
energetică.  
Cuantic în definiția noastră înseamnă dincolo de logica și dincolo de predicțiile bazate 
pe cauză și efect. Lumina planetară cuantică energetică vindecătoare din a Cincea 
dimensiune este capabilă să depășească întunericul și efectele acumulate care au 
crescut, în special în ultimii doi-trei ani pe această planetă.  
  
Din punct de vedere logic pot spune acest lucru: dacă ați avea in vedere situația 
Pământului în 2022 din punct de vedere logic și științific, atunci ați fi de acord că haosul 
și distrugerea ce exista, vor continua pe planeta Pământ. Dacă adăugați suma 
poluanților din aer și numărul de războaie care au loc, radiațiile care se eliberează și 
biodiversitatea care a fost distrusă, atunci ați ajunge la concluzia că nu există nicio 
soluție pentru această criză și că criza planetară va continua într-un mod dramatic. Dar 
din punct de vedere cuantic Cinci-dimensional, există energie cuantică care poate 
depăși acest haos și poate depăși câmpurile de forță negative acumulate care se 



manifestă prin activități umane. Din punct de vedere cuantic există rezultate uimitoare 
care sunt total surprinzătoare, iubitoare și vindecătoare.  
  
Cu toții ne dorim vindecare pentru planetă. Cu toții ne dorim acest lucru pentru viața 
noastră și a copiilor noștri. Și pot să vă mai spun că această Intersecție a Dimensiunilor 
va oferi fiecăruia dintre voi oportunități personale de vindecare cuantică în viața voastră, 
pentru voi și copiii voștri. (Tonuri "oh.").  
  
Îmi place să compar Quantum Healing(Vindecarea Quantica) cu Omega Light, 
deoarece Omega Light este o vibrație particulară a Luminii Cuantice. Lumina Omega 
este definită ca o energie spirituală care se intersectează cu Sufletul, Sinele și Soarele 
Central. Lumina Omega integrează câmpul de forță din Noosfera superioară. Această 
lumină conține forme mai superioare de gândire ale planetei, formele de gândire mai 
superioare a Energiei Solare Centrale în tine și sufletul tău și fuzionează-l într-o 
frecvență care este cuantic capabil de a spori energia de vindecare a dimensiunii a 
Treia.  
  
Există meditații și exerciții pe care voi, semintele stelare, trebuie să le faceti pentru a va 
asigura că există o forță magnetică puternică și atractivă pentru crearea mediului potrivit 
pentru intersecția dimensiunilor. O parte din succesul unei intersecții a celei de-a 
Cincea și a celei de-a Treia dimensiuni necesită crearea unui câmp de forță de atragere 
electromagnetic care aduce acea sferă Cinci-dimensională mai aproape. Acest lucru va 
ajuta la atragerea unei intersecții a dimensiunilor. Această intersecție din 2023 va oferi o 
putere mai mare de Lumină Omega, care va fi descărcată pe Pământ. Pentru a procesa 
acea Lumină Omega, trebuie să existe pe Pământ o capacitate de a procesa, primi și 
folosi această lumină pentru vindecarea sistemelor de pe planeta. 
  
Să vorbim acum despre cum să ne asigurăm că există câmpul de forță de atragere 
potrivit. Aici voi, ca seminte stelare, ve-ti juca un rol critic în această viitoare intersecție 
din 2023. Soluția la această criză planetară necesită finalizarea următorului ciclu 
evolutiv, ceea ce înseamnă că va exista o tranziție de la Homo sapiens la Homo 
omega. La intersecție, Omega Energy va fi folosit pentru a accelera tranziția evolutivă 
într-un stadiu evolutiv superior al speciei Adam, care se numește Homo omega. Pentru 
ca acea energie de intersecție să fie folosită pentru acea tranziție reușită, trebuie să 
existe o concentrare meditativă din partea voastră, a semintelor stelare. Trebuie să se 
pună accentul pe meditațiile planetare. Trebuie să existe o concentrare în puterea 
Arcan a voastră (nota autorului: Arcan este un cuvânt Arcturian cu sensul de mare 
focus/concentrae in gândire) și pe puterile voastre alchimice de transformare. Amintiți-
vă, voi sunteți vindecători planetari, iar procesul de manifestare urmează legile 
spirituale și de aceea vă învățăm despre aplicarea puterilor voastre de gândire în 
Noosfera planetară. 
  
Noosfera este câmpul de gândire colectivă al acestei planete și primește toate gândurile 
iar apoi lucrează pentru a le manifesta. Noosfera nu face distincția între gândurile bune 
și gândurile rele. Noosfera este ca subconștientul vostru, adică cu orice vă hrăniți 
Subconștientul vostru, atunci el lucreaza pentru a o manifesta. Acest proces pe care 



noosfera îl utilizează este comparabil cu un hard disk de pe computer. Hard disk-ul 
dintr-un computer nu cunoaște diferența dintre un program bun și un program rău. 
Acceptă orice este descărcat.  
  
Acum, în scopul de a descărca cu succes programul pentru Homo omega, vi se va cere 
să meditati și de a va folosi puterile de gândire pentru a plasa imagini, afirmatii si directii 
in Noosfera pentru a manifesta Homo omega. Modul de a face acest lucru necesită o 
mare Putere a Gândirii Arcan, care se realizează prin aducerea unor grupuri mari de 
oameni care meditează asupra aceleiași imagini evolutive superioare. Este nevoie de 
imagini vizuale cu acea persoana Homo omega sau prototip si despre cum va arata pe 
Pamant. Ea are nevoie de ajutorul Arcturienilor și al maeștrilor superiori din galaxie care 
pot ajuta la furnizarea de energii spirituale imediate pentru manifestare. Munca voastra 
pentru succesul în acest proces este de importanta critică.  
  
Maeștrii ascensionați, ghizii și profesorii și Arcturienii asistă la intersecția dimensiunilor. 
Descărcarea corectă a energiei necesare pentru manifestarea homo omega necesită ca 
locuitorii planetei să realizeze un nivel mai înalt și continuu de meditație și să lucreze cu 
Noosfera. Această meditație va necesita conectarea cu forțele de energie spirituală mai 
superioare din galaxie. De ce? Nu este o sarcină ușoară să accelerăm rapid o 
schimbare evolutivă pe o planetă tridimensională. De obicei, schimbările evolutive pot 
dura între 100 și 500 de ani. Există diferite cerințe de timp pentru o schimbare evolutivă.  
  
Această nouă schimbare evolutivă nu trebuie să aibă loc de-a lungul a sute de ani. 
Putem folosi Quantum Healing Energy pentru a accelera procesul. Această energie 
accelerată va fi disponibilă atunci când intersecția dimensiunilor va avea loc între 15 
ianuarie 2023 și 15 martie 2023. Va exista o cantitate fenomenală de putere spirituală și 
energie disponibilă în această perioadă de timp. Veți avea puteri psihice sporite și puteri 
planetare sporite de vindecare. Cu intentia corectă, veți avea o influență mult peste 
ceea ce v-ați aștepta în mod normal. Vă veți conecta cu energia spirituală a Soarelui 
Central și cu puterile Arcturiene din Lacul nostru de Cristal. De asemenea, veți putea să 
vă conectați mai profund cu Gaia, Spiritul vindecător al planetei și cu Inelul Ascensiunii. 
  
Energia spirituală de la Soarele Central, Lacul de Cristal Arcturian și Inelul Ascensiunii 
care se întâlnesc împreună cu Gaia se numește Crucea Cosmică. Este puternic să 
folositi acea Energie a Crucii Cosmice într-o perioadă normală de timp, dar este mai 
puternic să o folosești în timpul unei intersecții a dimensiunilor, deoarece Puterile 
voastre de Gândire Arcan vor fi sporite. Acest lucru va permite o intervenție directă în 
ciclul evolutiv al Pământului, ceea ce îi va permite lui Homo omega să apară mai 
repede. Homo omega va apărea. O conștiință holografică va „mătura” planeta.  
  
Gânditi-va pentru o clipă la experiențele voastre cu agenții patogeni și virușii. Gândiți-vă 
pentru o clipă cât de repede s-a extins un virus scăpat de sub control pe această 
planetă, creând haos, moarte și distrugere și răsturnări de situație. Și toate acestea s-
au întâmplat într-un timp atât de scurt. Prietenii mei, acesta este modul în care 
Vindecarea Quantica și Energia Omega, poate trece/extinde prin această planetă, 
creând o schimbare holografică magnifica în conștiința și să ofere activări pentru 



trecerea evolutivă mai departe de gandirea limitata a Homo sapiens la extinsa gandire a 
lui  Homo omega. (Tonuri "Homo omega,Lumina Homo omega.") 
  
Nu stați și așteptați până pe 15 ianuarie 2023. Vreau să fiu clar în această privință; este 
munca de facut. Și să vorbim despre importanța creării câmpului energetic de atragere 
necesar, receptivitatea necesară, astfel încât această intersecție să poată avea loc. 
Intersecția are nevoie de un câmp energetic vibrațional puternic care să permită ca 
intersecția să aibă loc. Și aici voi, semintele stelare Arcturiene, intrați pentru a juca un 
rol cheie în această intersecție.  
  
Pot adăuga că Intersecția Dimensiunilor a fost comparată cu o eclipsă de Soare, 
deoarece eclipsa de Soare nu are loc în fiecare zi sau în fiecare an. Uneori se poate 
întâmpla în diferite părți ale planetei intr-un mod anual obisnuit. Unele eclipse de Soare 
sunt mai spectaculoase decât altele. Astronomii vor călători în jurul lumii în momentul 
unei eclipse de Soare. 
  
Intersecția dimensiunilor este comparabilă cu o eclipsă spectaculoasă de Soare. 
Ființele spirituale superioare din jurul galaxiei vor fi implicate în acest eveniment de 
intersecție. Aceste ființe superioare vor vizita această planetă, mai ales în acest 
moment din această fereastră de timp, deoarece știu că acesta este un eveniment 
galactic. Ființele superioare vor veni pe Pământ în același mod în care astronomii 
călătoresc în jurul lumii pentru a observa eclipsele solare. 
  
În timpul eclipselor solare oamenii de știință doresc să studieze diferite aspecte ale 
acestui tranzit al Soarelui și al Lunii și al Pământului. În unele cazuri, oamenii de știință 
vor face experimente în timpul unei eclipse. Cel mai faimos experiment din timpul unei 
eclipse de soare a fost experimentul lui Einstein de la începutul secolului 20, care a 
dovedit îndoirea luminii de către gravitație și susținând astfel teoria relativității. Acest 
experiment ar fi putut fi făcut doar în timpul eclipsei de Soare. Așa că a trebuit să 
aștepte până când a existat ocazia potrivită. În același mod, această intersecție a 
dimensiunilor va oferi ființelor superioare oportunități pentru studierea anumitor 
interacțiuni dimensionale 

  
Să vorbim despre forța care trebuie exercitată pentru a face ca dimensiunile să se 
intersecteze cu o altă dimensiune. Intersecția dimensiunilor nu este o chestiune simplă. 
Vreau să vizualizati cu mine alte fenomene care apar în univers. Acest eveniment 
cosmic pe care îl voi descrie vă va oferi o perspectivă asupra forțelor care se reunesc 
pentru intersecția dintre a Cincea și a Treia dimensiune.  
  
În secțiunea noastră a universului știm că există grupuri de galaxii. Dimensiunea unei 
galaxii este de neimaginat. Galaxia noastră Calea Lactee are peste 200 de miliarde de 
stele. Gândește-te pentru o clipă la Galaxia Andromeda, care este galaxia voastra soră. 
După unele estimări, este de o dată și jumătate mai mare decât Galaxia Calea Lactee. 
Galaxia Andromeda se află la aproximativ 2,6 milioane de ani lumină distanță. Aceasta 
este o distanță uriașă. Dar există un grup de galaxii din care fac parte atât Calea 
Lactee, cât și Galaxia Andromeda, iar acest grup de galaxii face parte dintr-un 



supercluster de galaxii. Există încă 40 sau 50 de galaxii care fac parte din acest 
supercluster.  
  
Există în această parte a universului un câmp numit Marea Forță Atractoare(de 
atragere). Această Mare Forță Atractoarr are o putere de nemăsurat care trage toate 
galaxiile din superclusterul nostru de galaxii spre un punct central al universului. Nimeni 
nu înțelege de unde provine această Mare Forță Atractoare și cum mișcă acest 
supercluster de galaxii spre acest punct. Imaginați-vă câtă putere trebuie să existe 
pentru ca această Mare Forță să tragă un supercluster de galaxii.  
  
Energia din Marea Forță Atractoare este folosită și în intersecția dintre a Cincea și a 
Treia dimensiune. Un fenomen astrologic și astronomic de mare putere va ajuta la 
crearea acestei Intersecții a Dimensiunilor pe care o veți experimenta cândva între 15 
ianuarie 2023 și 15 martie 2023. În această perioadă va avea loc intersecția. Nu pot 
prezice cât va dura intersecția. Poate fi un minut; poate fi de zece minute sau poate 
dura câteva ore. O mare parte din lungimea intersecției depinde de munca pregătitoare 
pe care voi, ca vindecători planetari, o veți face. Această lucrare pregătitoare implică 
exerciții de vindecare planetară pe care le pot face semintele stelare și lucrătorii 
planetari.  
  
Voi enumera câteva dintre aceste activități de pregătire și modul în care acestea joacă 
un rol în întarirea Marelui Câmp al Forței De atragere care va permite intersecția 
dimensiunilor să aibă loc. În primul rând avem exercițiul Coridoarele Luminii. Acum 
lucrați cu coridoare de lumină tot timpul când vă conectați la nava stelară Athena.  
  
Vreau să vizualizați în aceste meditații viitoare pentru 2023, cum coridoarele de lumină 
din a Treia dimensiune sunt proiectate pe coridoarele de lumină din a Cincea 
dimensiune. Acest lucru înseamnă că există portaluri permanente care sunt active 
pentru a atrage și menține această conexiune. Gândiți-vă pentru o clipă la cele 12 
Cristale eterice Arctuariene care sunt plasate strategic în jurul punctelor energetice 
superioare de pe planetă. De asemenea, ele sunt ajustate în frecvență la a Cincea 
dimensiune. Aceste Cristale eterice oferă o forță de atragere pentru dimensiunea a 
Cincea.. 
  
Energia din aceste cristale eterice poate fi proiectată în sus sau spre exterior spre a 
Cincea dimensiune. Este greu de explicat intersecția dimensiunilor, pentru că nu putem 
spune sus, jos, est, vest. Aceste cuvinte nu se potrivesc cu adevărat. Dar nu avem altă 
cale în limba dumneavoastră să o descriem. Deci putem spune că cristalele eterice 
Arctuariene de pe Pământ se proiectează în sus spre sfera  Dimensiunii a Cincea.  
  
Să vorbim despre Inelul Ascensiunii pe care l-am folosit în meditațiile noastre. Inelul 
Ascensiunii este definit ca un halou de lumină în jurul Pământului care conectează 
energia Cinci dimensională cu energia Tridimensională. Unul dintre scopurile principale 
ale Inelului Ascensiunii este de a oferi câmpul de atragere necesar pentru ca a Cincea 
dimensiune să se intersecteze cu a Treia dimensiune. Frumusețea Inelului Ascensiunii 
este că Maeștrii Ascensionați sunt capabili să interacționeze cu voi în acest halou. Inelul 



Ascensiunii este creat astfel încât să puteți interacționa și lucra direct cu Maeștrii 
Ascensionați, împreună.  
  
La fel de importantă pentru atracția intersecției celei de-a Cincea Dimensiuni cu a Treia 
Dimensiune o reprezintă orașele planetare de lumină și rezervele oceanice planetare de 
lumină. Acestea sunt orașe și zone din întreaga lume pe care semintele stelare  
Arcturiene le-au activat ca deținători ai acestei lumini superioare Cinci Dimensionale. 
Creșterea continuă a numărului de Orașe Planetare de Lumină va servi ca o forță de 
atragere puternică pentru intersecția Cinci-dimensională.  
  
Biorelativitatea sau exercițiile de meditație de vindecare planetară vor juca de 
asemenea, un rol cheie în crearea câmpului de forță necesar pentru atragerea 
intersecției dimensiunilor. Aceste meditații sunt axate pe a ajuta la comunicarea cu 
Gaia, Spiritul Pământului. Meditând pentru sănătatea planetei aceasta o ajută pe Gaia 
să se pregătească pentru această intersecție importantă. În aceste meditații îi puteți 
spune Gaiei că va exista o intervenție spirituală în curând și că ajutați la direcționarea 
luminii superioare în canalele adecvate pentru manifestarea luminii vindecătoare pe 
această planetă.  
  
În meditația noastră de acum, vreau să vizualizați Pământul ca fiind reprezentativ 
pentru a Treia Dimensiune. Vizualizați întregul Pământ care va face parte din această 
intersecție dimensională. Nu vom lăsa niciun loc de pe Pământ. Vom face tot posibilul, 
cu eforturile pe care le facem, să includem, pe cât posibil, toate aspectele Pământului. 
Vizualizați o sferă Cinci-dimensională care se apropie de această planetă a Treia-
dimensională, iar această sferă aduce lumină mai mare pe Pământ. Vizualizați 
coridoarele interdimensionale, ajungând de la Pământ la aceasta sferă Cinci 
dimensională. Puteți vizualiza chiar coridoare personale de la casa voastra, de la orașul 
vostru de lumină și coridoarele personale de la cristalele Eterice cum ajung în sus. 
Vedeți aceste coridoare ajungând la a Cincea dimensiune. Să intrăm în meditație acum. 
Pe măsură ce voi și cu mine lucrăm împreună la această imagine, vom sta în liniste. 
(Liniste) 
  
(Tonuri "Omega Light.) Lasati coridoarele de lumină ale semintelor stelare Arcturiene să 
ajungă la această sferă a celei de-Cinci Dimensiuni, încurajând intersecția dimensiunilor 
să aibă loc între 15 ianuarie 2023 și 15 martie 2023. Acum, lăsați ca Inelul Ascensiunii  
să trimită un câmp de forță de atragere către sfera Cinci-dimensională. Lăsați cele 12 
Cristale eterice Arcturiene de pe Pământ să trimită o forță de atragere sferei Cinci 
dimensionale, astfel încât intersecția să aibă loc. Lăsați Orașele Planetare să trimită 
câmpuri de energie luminoasă, iar câmpurile energetice ale Rezervelor Oceanice să 
trimită acum forțe energetice de atragere către a Cincea dimensiune.  
  
Mentineti aceste gânduri și meditații la capacitattea voastra maxima, in timp ce ne 
întoarcem la liniste. (Liniste) 

  
Munca pe care o fac acum semintele stelare ajută la atragerea acestei intersecții Cinci-
dimensionale. Fiecare dintre Orașele voastre Planetare de Lumină, fiecare dintre 



coridoarele voastre, fiecare dintre Cristalele voastre eterice care au fost descărcate pe 
Pământ vor servi toate ca mari canale pentru a ajuta la manifestarea acestei intersecții 
spirituale. Noi, Arcturienii, vom lucra cu voi în camera de vindecare planetară Gaia, în 
imaginile noastre holografice, pentru a ne concentra asupra acestei frumoase 
intersecții.  
 
Prietenii mei, aceasta intersectie spirituala din 2023 va aduce o vindecare si un nou 
echilibru Mamei Pamant. 
(Tonuri "Omega Light.") Energia soarelui central va oferi în continuare Puteri Arcan 
pentru a atrage această intersecție. În concluzie, știu că oamenii vor întreba: "Atunci va 
avea loc si Ascensiunea?" Și răspunsul meu este că aceasta este o experiență înainte 
de Ascensiune(anteAscensiune), iar în experiențele de dinainte de Ascensiune s-a știut 
că au avut loc și Ascensiuni. Cu toate acestea, scopul și directia noastra este de a 
finaliza această creare a câmpului de forță necesara pentru intersecție. Vă rugăm să va 
concentrati pe această sarcină și restul va urma. Binecuvântări pentru voi toate 
semintele stelare, deținători de lumină și dragoste pentru planeta noastră iubită Pământ 
și pentru înălțarea ei viitoare.  

Eu sunt Juliano. Bună ziua. 
  
 


