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Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 
 
Mă bucur să aud că grupul vostru folosește practica intonării, mă bucur că sunteți atât de deschiși 

către lucrul cu tonurile și cu energia sunetului. Tot ce există în univers se află într-o stare 

vibrațională, prin urmare totul poate să vibreze și să rezoneze prin sunet. Sunetul este una din 

metodele de vindecare cele mai eficiente, care poate produce o transformare subatomică. 

Compoziția întregii materii se află într-o frecvență care poate fi descrisă ca o vibrație. Când 

cunoști rezonanța sau frecvența armonică pentru vindecarea unui corp energetic, poți intona în 

această frecvență și este foarte probabil că sunetul tonului respectiv va declanșa un proces de 

vindecare. De asemenea este important să înțelegeți că folosirea tonurilor vibraționale poate 

transforma sau deschide energia unei celule blocate. Acest lucru poate avea un puternic efect de 

vindecare. Uneori poți crede că vindecarea se va produce imediat. Ai putea chiar să te gândești 

că vindecarea se va produce instantaneu. 

 

Imaginați-vă că un vindecător intonează la o anumită frecvență înaltă, apoi frecvența respectivă 

este primită de către pacient. S-ar putea să credeți sau să vă așteptați ca vindecarea să se 

producă instantaneu. Din perspectiva cuantică, ea se produce Acum. Dar din perspectiva liniară, 

se poate să nu se producă imediat. Prin urmare, folosirea tonurilor vibraționale de vindecare poate 

să declanșeze o mișcare, să declanșeze o transformare. Asta înseamnă că energia din jurul 

blocajului se mișcă, se transformă. Acest lucru constituie un succes energetic major, când poți 

transforma energia cu ajutorul unui ton, iar acel ton poate pune în mișcare o serie de evenimente 

de vindecare. Unele din evenimentele care se activează pentru vindecare pot lua două zile, poate 
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o săptămână ca să acționeze. Important este că energia vibrațională ajută la mișcarea și 

transformarea blocajelor din corp. Din perspectiva sunetelor și a tonurilor, important este că 

blocajele sunt înlăturate. 

 

Îmi place cuvântul folosit ca să descrie problemele din sistemul circulator al corpului uman. Este 

vorba de cuvântul „placă”. Placa poate crea probleme în sistemul circulator la inimă, plămâni și 

artere. De asemenea poate să se creeze placă și în neurobiologia creierului. Se știe că 

acumularea de placă în creier este una din cauzele maladiei Alzheimer, de exemplu. De 

asemenea pot spune că se crează placă și în jurul aurei omului. Placa din aură poate avea mai 

multe efecte. Placa poate încetini vibrația aurei. În unele cazuri se poate măsura greutatea plăcii, 

chiar și la nivel subatomic. Greutatea plăcii poate cauza contractarea aurei. Folosirea tonurilor de 

vindecare și a sunetelor poate să spargă placa din aură. De asemenea când vorbesc despre 

placa din sistemul circulator și din creier, există o frecvență tonală care se poate calibra ca să 

spargă placa din zonele respective. 

 

Calibrarea este un concept important în vindecarea prin tonuri, în medicina vibrațională și în 

vindecarea planetară vibrațională. Calibrarea înseamnă că ajustezi frecvența unui ton la pacient. 

Dacă tonul este prea înalt sau nu este calibrat corect, atunci el poate chiar să îi facă rău 

pacientului care îl primește. În general tonurile nu fac rău. Vindecarea vibrațională a corpului este 

o artă nouă. Folosirea unui ton greșit nu va avea un efect benefic, dar nu îi va face rău pacientului. 

Dacă tonul este prea jos va avea o frecvență prea joasă, care nu va afecta blocajul. Este necesar 

să se calibreze tonurile. Este necesar să calibrați tonul la persoana cu care lucrați, și această 

abilitate de a calibra tonurile este probabil cea mai importantă deprindere în vindecarea prin 

sunet. 

 

Aceste metode și descrieri ale vindecării prin tonuri se pot aplica și la planetă, la vindecarea 

planetară. Cum pot tonurile și sunetele să ajute planeta? La începutul acestei lecturi v-am spus 

cât mă bucur că intonați, iar această practică include folosirea tonurilor de vindecare! Există 

anumite sunete de vindecare planetară care pot fi calibrate în mod specific pentru situația de pe 

Pământ și vindecarea planetei, pentru readucerea planetei în armonie. Pe de altă parte din 

perspectiva liniară mai limitată, situația planetei este destul de rea. Unii din voi sunt probabil 

pesimiști când văd ce se întâmplă pe Pământ, și cauzele sunt evidente. Dezechilibrele de pe 

Pământ pot să afecteze sau să blocheze aura Pământului. Așa cum știți, Pământul are o aură și 

multe din problemele pe care le-am descris când am vorbit despre aura personală a omului, se 

regăsesc atunci când vorbim despre situația aurei planetei. Mă refer în mod deosebit la placă și 

la formarea plăcii în aura unei persoane, care poate încetini vibrația acelei persoane. Tot așa, 

placa din aura Pământului poate încetini frecvența de lumină sau coeficientul de lumină spirituală 

din câmpul de energie al Pământului. 

 

Prin urmare îndepărtarea plăcii prin vindecarea cu sunete poate ajuta persoana să revină la o 

frecvență de vibrație normală și sănătoasă. Îndepărtarea plăcii din aura unei persoane readuce 

persoana într-o stare de echilibru superior. Există anumite droguri, în special cele asociate cu 

opiumul, care încetinesc frecvența de vibrație a aurei. Încetinirea frecvenței de vibrație va cauza 

probleme în munca spirituală. Aura planetei poate avea și ea placă. Pământul se confruntă cu 
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această problemă. În aura unei persoane pot apărea diverse probleme cum ar fi găuri în aură sau 

entități atașate etc. 

 

Ca vindecători planetari veți urmări să curățați placa, pentru ca aura Pământului să vibreze la cea 

mai înaltă frecvență posibilă. Este bine că putem calibra intonațiile noastre la necesitățile planetei, 

mai ales atunci când dorim să folosim un ton de intervenție. De asta mă bucură interesul vostru 

pentru practica intonării. Intonarea pentru planetă se poate face în mod continuu și poate fi 

direcționată pentru echilibrarea frecvenței electromagnetice a Pământului. 

 

Acum mă voi referi pe scurt la frecvența electromagnetică a Pământului. Există interferențe ale 

unor frecvențe electromagnetice în câmpurile de energie din jurul planetei. Unele din aceste 

frecvențe electromagnetice sunt produse de telefoanele mobile, de turnurile de telefonie mobilă, 

de radiații și de sistemul complex de radar de tip militar numit HAARP, denumire care vine de la 

cuvintele High Frequency Active Auroral Research Program (în traducere: Programul Activ de 

Cercetare a Aurei de Înaltă Frecvență). Programul HAARP este un proiect militar al guvernului 

Statelor Unite. În cadrul programului HAARP s-au amplasat o serie de antene ca de radar, care 

generează frecvențe radio foarte înalte, care sunt trimise la mare distanță în atmosferă. 

Frecvențele radio pot fi utilizate pentru a bruia transmisiile electromagnetice dintr-o anumită zonă. 

În anumite cazuri, acest bruiaj dezechilibrează energiile electromagnetice ale zonei respective, 

iar oamenii de acolo devin dezorientați. De exemplu dacă ești soldat într-o zonă în care energia 

electromagnetică este dezechilibrată, puterea de judecată și capacitățile mentale îți vor fi afectate. 

Vei fi confuz, dezorientat și nu vei putea gândi bine, și uneori s-ar putea chiar să îți pierzi 

capacitatea de a vorbi sau a merge. S-ar putea ca asta să vă mire. Dar amintiți-vă că sunteți ființe 

electromagnetice de lumină, și fragilitatea echilibrului electromagnetic din corpul uman încă nu a 

fost explorată complet. Energia electromagnetică a creierului este extrem de sensibilă la 

influențele radio externe. 

 

Creierul vostru este foarte complex, din punct de vedere electromagnetic. Numărul de neuroni și 

de sinapse din creier a fost comparat cu numărul de stele din galaxia noastră. Se estimează (deși 

nimeni nu cunoaște exact adevărul) că sunt 200 de miliarde de sisteme stelare în Galaxia Calea 

Lactee. În creier există un număr echivalent de sinapse neuronale. Chiar și cel mai avansat 

computer nu se poate apropia de eficiența de funcționare a creierului uman. Sensibilitatea 

creierului vostru și sensibilitatea frecvențelor electromagnetice din creier sunt fragile, și nu e 

nevoie de mare lucru pentru a dezechilibra energia electromagnetică din creier. Când câmpul de 

energie nu mai e în armonie, apar deficiențe de gândire și comportament. 

 

Să ne uităm din nou la aura omului. Uneori la aura omului se pot atașa entități negative, ceea ce 

poate crea un dezechilibru în câmpul de energie electromagnetică al persoanei. Dacă este 

atașată o entitate negativă, energiile electromagnetice ale persoanei care găzduiește spiritul 

negativ se pot dezechilibra. Este afectat comportamentul, persoana pote fi dezorientată și 

confuză. Când este vorba de atașarea unui spirit pozitiv, efectul este invers. Un spirit pozitiv poate 

să întărească și să facă să crească energia electromagnetică din sistemul persoanei gazdă. 

Coabitarea pozitivă poate să deschidă portale în creier și poate chiar să deschidă Punctul de 

Asamblare. Punctul de Asamblare mai este numit în psihologia modernă Sistemul de Activare 
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Reticulară, și este o valvă din creier care poate fi deschisă pentru ca să poți activa simțul de 

percepție înaltă. Percepția înaltă este aliniată la percepția pentadimensională. 

 

Revin acum la ideea că Pământul are o frecvență, și intonarea frecvențelor de vindecare poate 

ajuta la vindecarea Pământului. Emisia de frecvență a Pământului se numește „Frecvența 

Schumann” sau ”Rezonanța Schumann”. În specrul electromagnetic există un gen de frecvențe 

radio numit „Frecvențe extrem de joase”. În teoria electromagnetică modernă, acest gen de 

frecvențe radio se numesc ELF (inițialele de la Extremely Low Frequency din limba engleză, care 

se traduce ca „Frecvențe Extrem de Joase”). Gaia emite o frecvență ELF care poate fi observată 

și măsurată. Această frecvență a fost descoperită și descrisă ca Frecvența Schumann, estimată 

între 3,5 și 7,1 Hertzi. Este o frecvență foarte joasă. Ca să vă faceți o idee, frecvența radio de la 

reclamele de pe radio FM este de 90 de megahertzi (VHF – Very High Frequency, Frecvență 

foarte Înaltă), iar 7 Hertzi este considerată a fi o frecvență foarte joasă. 

 

Pământul are o frecvență de rezonanță numită Frecvența Schumann. Aceasta a fost descoperită 

recent. S-au făcut speculații cu privire la importanța frecvenței electromagnetice la care vibrează 

Pământul. Oare Rezonanța Schumann face parte din sistemul de buclă feedback al Pământului? 

Sistemul de buclă feedback a fost descris ca fiind Biorelativitatea. El este un sistem de auto-

reglare pe care îl folosește Pământul pentru a reglementa temperaturile globale și tiparele meteo, 

și de alte variabile importante legate de climă și de activitatea vulcanică și cutremure. Sistemul 

de buclă feedback al Pământului este un sistem complex, dar din păcate a fost puțin studiat. 

 

Ce fel de activități influențează această frecvență și este rata de vibrație a Frecvenței Schumann 

modificată de transformările planetare? Dacă este modificată de ele, putem noi, în calitate de 

vindecători planetari, să afectăm Rezonanța Schumann? Putem ajuta la aducerea ei la un nivel 

mai înalt, și va ajuta acest lucru la aducerea Pământului într-o stare mai echilibrată? 

 

Oamenii de știință care cercetează Pământul speculează că Frecvența Schumann este 

influențată de energia electromagnetică – de exemplu de furtuni și fulgere. S-a discutat și dacă 

ea este influențată de surse extraterestre de pe alte planete sau din sistemul nostru solar. De 

exemplu atunci când cometa Shoemaker-Levy a lovit planeta Jupiter în anul 1994, impactul a 

creat pe Jupiter furtuni uriașe, care au generat cantități enorme de energie electromagnetică. 

Această energie a fost primită de către Pământ. Există un „portal” în sistemul energetic al 

Pământului care primește și procesează această energie, și este posibil ca acest eveniment să fi 

produs o transformare în frecvența Pământului. 

 

Pot spune că acumularea de energii dezechilibrate în urma încălzirii globale, în urma schimbării 

cursului curenților din ocean, în urma experimentelor militare și nucleare, pot modifica frecvența 

nucleului. Această frecvență poate fi afectată și de Noosferă. 

 

Frecvența Schumann poate fi influențată pozitiv și de către semințele stelare arcturiene de pe 

Pământ. Există modalități prin care poți comunica cu Pământul ca să influențezi această 

frecvență. Există modalități de a influența aura Pământului și de a aduce Pământul într-un 

echilibru electromagnetic mai bun.  
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Pe noi ne interesează ridicarea coeficientului de lumină spirituală al planetei. Ridicarea 

coeficientului de lumină spirituală al planetei implică reechilibrarea energiei sale 

electromagnetice. 

 

Frecvențele din atmosferă pot fi măsurate electromagnetic. Noi putem aprecia caracteristicile 

mediului unei planete și putem să ne dăm seama dacă planeta se află la un nivel spiritual înalt, 

prin măsurarea frecvenței atmosferice. Să vă dau un exemplu. Să spunem că mergeți la un loc 

sacru pe Pământ. Poate fi un templu, o sinagogă sau o biserică, sau un loc situat într-un vortex 

de energie înaltă cum ar fi Grose Valley sau Sedona. Puteți simți intensitatea mare a energiei 

electromagnetice de acolo. Puteți simți vibrația înaltă de acolo. Când vă aflați acolo se ridică și 

frecvența voastă personală de vibrație, deveniți euforici și vi se trezesc capacitățile psihice. 

Frecvența voastră poate fi ridicată pentru că sunteți deschiși și puteți procesa vibrația înaltă. 

 

Vom reveni acum la subiectul HAARP. Amintiți-vă că HAARP este un proiect militar care emite o 

energie electromagnetică înaltă. Oamenii expuși la această energie electromagnetică intensă 

întâmpină probleme din cauza supraîncărcării cauzate de HAARP, care acționează asupra 

mediului lor înconjurător.  

 

În termeni de spiritualitate, este vorba de o supraîncărcare cu energie de o frecvență spirituală 

înaltă. Chiar dacă ești avansat din punct de vedere spiritual, te poți supraîncărca cu aceste 

frecvențe înalte și poți să leșini. Dacă cineva vine într-un loc de frecvență înaltă cum ar fi Sedona 

sau Grose Valley și nu este pregătit sau capabil să proceseze și să integreze frecvențele înalte 

de acolo, el se poate supraîncărca. Primirea energiei trebuie pregătită. 

 

Să revenim acum la planetă și la conceptul de intonare. Vom discuta despre conceptul de mantră. 

Termenul mantra este un cuvânt hindus și se referă la un anumit tip de intonație. (Nota autorului: 

Mantra este un sunet sau un grup de sunete – de exemplu OM – din sanscrită, considerate a 

avea puteri spirituale. Intonarea mantrei și meditația pot ajuta la inducerea stărilor de conștiință 

modificată). Recitarea mantrelor este similară folosirii tonurilor vibraționale și poate duce la 

atingerea unor stări de conștiință înaltă. În limba sanscrită există anumite cuvinte de putere, și la 

fel și în limba ebraică există anumite cuvinte de putere cu energie înaltă. Limba ebraică și limba 

sanscrită sunt două limbi speciale, limbi sacre pe această planetă. Pe această planetă mai sunt 

și alte limbi care au cuvinte de putere, dar aceste două limbi conțin tonuri și sunete care au fost 

create prin alinierea la frecvențele de vibrație de bază ale universului și ale galaxiei. Intonarea 

unor cuvinte din aceste limbi poate avea un efect imediat asupra conștiinței voastre. L-ați auzit 

pe medium cum folosește anumite cuvinte speciale din ebraică, cum ar fi „Kadosh, Kadosh, 

Kadosh, Adonai Tzevaoth.” Această formulare este un exemplu de tonuri sacre sau cuvinte care 

pot fi folosite ca o mantră. Când cuvintele sunt intonate corect, se poate produce o ridicare a 

frecvenței electromagnetice de energie a persoanei.  (Intonează Kadosh, kadosh, kadosh, 

Aaaaaaaa Aaaaaa Adooonaiiidonai Tzsevaaaaaaoooooooth.) 

 

Vom intra acum într-o meditație în care veți simți sunetele și le veți permite să afecteze pozitiv și 

să accelereze viteza de vibrație a aurei voastre. Simțiți o schimbare electromegnetică în aura 

voastră. Simțiți cum vă înalță. Acum vom intona mantra sanscrită fundamentală, OM. Toată lumea 
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cunoaște mantra OM. Acest cuvânt poate fi calibrat și folosit ca să interacționeze cu Frecvența 

Schumann și să o reechilibreze. Frecvența Schumann face parte din spectrul electromagnetic 

emis de Gaia prin nucleul Pământului. 

 

Tonurile trebuiesc integrate și calibrate la cel care recepționează aceste sunete. Există diferite 

nivele de tonalizare. Îl voi pune pe medium să intoneze iar. Veți vedea că în tonalizare există 

frecvențe speciale mai joase, care pot fi folosite pentru a rezona cu frecvența electromagnetică 

specială a Pământului. Pe Pământ există locuri speciale aflate în lumina înaltă și rezonanța înaltă, 

dar există și locuri unde Frecvența Schumann este distorsionată. Ascultați intonarea mantrei Om. 

(Intonează OOOOOMMMMM, OOOOOOMMMM, OOOOOMMM.) 

 

Vizualizați cea mai echilibrată frecvență și proiectați-o mental către întreaga planetă. Vedeți cum 

aura electromagnetică a planetei revine la o stare mai bună de echilibru. (Intonează 

OOOOOMMMMM, OOOOOOMMMM, OOOOOMMM.  Intonează diferite sunete folosind sunetul 

OM.)  În munca de vindecare planetară, noi căutăm să adunăm 1600 de oameni care să intoneze 

OM în același timp. Putem folosi puterile arcane ale grupului pentru a comunica direct cu Spiritul 

Pământului, Gaia, ca să aducem Frecvența Schumann la rezonanța cea mai potrivită pentru 

planetă. 

 

Călugării tibetani din antichitate și din zilele noastre care sunt conectați la strămoșii lor, au înțeles 

importanța tonalizării. Călugării din Tibet lucrează și în zilele noastre cu frecvențe tonale speciale, 

care ajută la susținerea energiei Pământului. O parte din aceste tonuri sunt realizate cu 

instrumente speciale pe care le-ați văzut probabil în ilustrații sau în filme. Este vorba de niște 

cornuri lungi, care arată ca niște trompete. (Nota autorului: Este vorba de Cornul Tibetan, un fel 

de trompetă lungă numită dungchen. În cultura budistă tibetană, sunetul acestei trompete este 

comparat cu cântecul elefanților. Sunetul scos de acest instrument este ca un vaiet prelung, care 

te urmărește.)  Tibetanii folosesc aceste frecvențe în scopuri de vindecare.  

 

În Australia se folosește instrumentul didgeridoo, care face parte din aceeași categorie cu 

trompeta lungă tibetană. Aborigenii înțeleg conceptul de tonalizare și folosesc tonuri pentru a 

interacționa cu frecvențele Pământului. Interacțiunea cu frecvențele Pământului cu ajutorul 

acestui gen de instrumente este deosebit de folositoare, dacă ai cunoaștere și intenția corectă de 

a vindeca și echilibra Pământul. 

 

Frecvența Schumann este influențată de energia electromagnetică, de exemplu de tunete și de 

evenimentele electromagnetice globale, de transformările planetare și încălzirea globală. 

Interesant este că există o frecvență caracteristică a Pământului, care se poate transmite prin 

didgeridoo, care poate ajuta la atragerea ploii. Există și un ton opus, care se folosește la blocarea 

furtunilor. Pământul și-a dezvoltat recent mijloacele tehnice care permit să se facă acum o recitare 

și intonare simultană, la nivel global.  

 

Vom intona din nou. (Intonează OOOOOOOOOOOOMMMMMMMMM, OOOOOOOOOOMMMM, 

OOOOOOMMMMM.) 
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Acum voi împărtăși cu voi frecvența arcturiană și tonul care accelerează aura și îndepărtează 

placa. Mai întâi vom folosi tonalitățile speciale ale acestei intonări pentru voi, astfel încât aura 

voastră și energia să vibreze într-un mod mai rezonant. (Intonează “Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.”)  

Vedeți și vizualizați Oul Cosmic al vostru. Vedeți cum pulsează limita exterioară a Oului Cosmic. 

(Intonează mai încet “Ta ta ta ta ta ta taaaaa.”) Când voi scoate sunetele prelungi, orice 

acumulare de placă se va sparge. (Intonează mai lent “Ta ta ta ta ta ta taaaaa taaahhaaa.”)  Când 

veți auzi cum mediumul își înalță vocea, asta înseamnă că există o anumită zonă în sistemul 

vostru, în care trebuie spartă placa. Uneori este necesar să folosești un sunet înalt pentru a face 

asta. (Scoate tonalități înalte “Ta, tahaaa tahhhaaa, ta ta ta ta ta, tatatata.”) 

 

Vizualizați împreună cu mine aura Pământului. Aceasta poate fi extinsă kilometri întregi înafara 

atmosferei Pământului și dincolo de ionosferă. Aura este conectată electromagnetic la Frecvența 

Schumann. Aura Pământului umple toate zonele de pe planetă, atât solul cât și oceanele. Cum 

putem cuprinde tot Pământul în munca noastră de vindecare și în tonalizarea noastră? V-am 

prezentat deja conceptul de Inel de Ascensiune. E greu să vizualizezi toată planeta, dar este mai 

ușor să vizualizezi acest inel eteric ca o aureolă, din jurul Pământului. Inelul de Ascensiune 

reacționeză la gândurile voastre de interacțiune și vindecare pentru Pământ. Vă veți proiecta 

acum prin vizualizare și proiecția Sinelui. Puteți face o proiecție mentală a Sinelui, în Inelul de 

Ascensiune. 

 

Când vă aflați în aureola din jurul Pământului, intonați împreună aceste sunete: (Intonează “Ta ta 

ta ta ta ta ta ta ta ta.”)  Tot Inelul de Ascensiune vibrează, aura Pământului vibrează și placa din 

aura Pămîntului se desprinde. (Intonează “Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.”)  Iată un alt exemplu, un 

cântec de vindecare al nativilor amerindieni:  (Intonează Heya ho, heya ho, heya ho, heya heya, 

yayayayaya heya ho, heya heya heya ho.”)  Pământul reacționează la aceste tonuri și la intonările 

voastre. 

 

Lăsați ca această frecvență joasă cunoscută ca Frecvența Schumann, să intre acum în cea mai 

înaltă aliniere, pentru ca Gaia să poată susține o lumină spirituală mai înaltă pentru toată planeta. 

Suntem cu toții de acord că această planetă trebuie să intre într-o frecvență spirituală mai înaltă. 

(Intonează Heya ho, heya ho, na na na na, na na na, na na na na aaaaaa, na na na na na na, na 

na na mai rapid și mai lent).  Acum vom sta din nou în liniște.  (Liniște) 

 

Vedeți aura Pământului. Vedeți cum aura voastră personală vibrează la frecvențe mai mari și mai 

înalte.  (Intonează “Heya ho, heya ho, na na na na, na na na, na na na na aaaaaa, na na na na 

na na, na na na, na na na na nananana na na na oy yah nnnnnn” mai rapid și mai lent). 

 

Pe Pământ se pot produce transformări dramatice prin intonarea mantrei la nivel global. Intonarea 

mantrei se poate folosi alături de puternicul cuvând ebraic „Shalom”, sau alături de cuvântul arab 

“Selam”. Amândouă cuvintele conțin o înaltă energie vibrațională. Dar cuvântul „Shalom” conține 

frecvența de nucleu a lui „OM”. OM reprezintă frecvența care se relaționează la energia de vibrație 

din nucleul Pământului. Să intonăm împreună.  (Intonează „Shaaloo oh om, m”, apoi intonează 

“Salammmm, Saaaaalammm.”) Lăsați energia lui Shalom și energia lui Selam să aducă pacea, 

armonia și echilibrul în aura Pământului acum. Acum vedeți aceste cuvinte proiectate în jurul 
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Inelului de Ascensiune: Shalom – S-H-A-L-O-M au Selam – S-E-L-A-M.  Lăsați aceste cuvinte să 

se întindă ca o copertină în jurul Inelului de Ascensiune. Vibrația acestor cuvinte, tonurile acestor 

cuvinte, se întind acum în jurul întregului Inel de Ascensiune. Toată lumea de pe planetă primește 

această vibrație. 

 

Vom intra din nou în meditație, în timp ce vizualizați aceste lucruri și intonați.  (Intonează 

“OOOOOOOOOMMMM, OOOOOOOMMMMM, OOOOOOMMMMM.”)  Acest gen de intonație se 

numește „tonalizare de modulare de frecvență electromagnetică”. Acest gen de tonalizare este 

foarte important, pentru că ajută la reechilibrarea Pământului. Puteți folosi acest gen de tonalizare 

și pentru reechilibrarea la nivel personal. Intrăm rapid într-o eră a medicinei vibraționale și a 

vindecării vibraționale. Facem progrese rapide în înțelegerea energiei vibraționale a universului, 

și cu această înțelegere sosește și capacitatea de a rearanja cuantic și reechilibra vibrațional atât 

planeta, cât și pe voi înșivă. Puteți rosti următoarea afirmație: „Îmi permit să fiu reechilibrat cuantic 

și vibrațional în cea mai înaltă recalibrare spirituală, acum.”  Simțiți cum energia voastră 

vibrațională se armonizează mai bine cu lumina cea mai înaltă. (Intonează “OOOOOOMMMMM.”)  

 

Vă trimit iubirea mea. Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 

 
 
 


