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Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem Arcturienii. 
 
În acest moment, am dori să analizăm din nou rolul vindecării planetare și principiile de 
bază care sunt implicate în aducerea planetei în echilibru.  Prima perspectivă este ca 
noi să privim asuprea aurei planetare.  Pământul are un câmp auric la fel ca un om sau 
un animal sau un copac, care au, de asemenea, o aură.  Tehnicile de vindecare 
planetară, pe care le predăm, au principii comune cu vindecarea personală.  Acestea 
includ conceptele de meridiane și întărirea, expansiunea sau contracția unei aure 
planetare, precum și dacă o aură are găuri în ea sau atașamente.  
 
     Vindecătorii planetari pot lucra pentru vindecarea aurei Pământului, iar acest lucru 
include conceptul de stabilire/ancorare a unui câmp energetic pentadimensional în aura 
Pământului.  Aceasta este ceea ce eu consider a fi un concept revoluționar în 
vindecarea planetară, adică crearea unui câmp energetic spiritual pentadimensional în 
aura Pământului.  Noi, arcturienii, și voi, vindecătorii planetari și semințe stelare, și 
semințe stelare arcturiene, lucrăm împreună cu voi pentru a stabili acest câmp mental 
extins, pentadimensional, în aura planetară. 
 
     Gândiți-vă pentru o clipă cât de extraordinar este să lucrezi cu aura unei planete.  
Câți oameni cunoașteți acum, în viața voastră de zi cu zi, care chiar vorbesc despre o 
aură planetară, ca să nu mai vorbim de a considera că aura Pământului poate fi 
influențată de semințele stelare?  Răspunsul este că sunt foarte puțini oameni care 
gândesc în prezent în acest fel, dar această idee de a modela și de a adăuga un câmp 
energetic pentadimensional în aura Pământului este esențială pentru vindecarea 
planetară.  
 
     Planeta Pământ este dezechilibrată energetic.  Pământul este în afara echilibrului în 
ceea ce privește clima și în ceea ce privește oceanele, dar și aura Pământului, 
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câmpurile energetice mentale, fizice și emoționale sunt în afara echilibrului, la fel 
Noosfera.  
 
     A cincea extincție în masă a avut loc în urmă cu peste 50 de milioane de ani, ceea 
ce a distrus dominația dinozaurilor.  Înainte ca această extincție în masă să aibă loc, 
aura Pământului era deja în afara echilibrului.  Aura Pământului a atras energic și a 
interacționat cu asteroidul care a lovit planeta.  Când mă uit la aura Pământului acum, 
văd multe asemănări între starea aurei acum și starea aurei de acum aproximativ 50 de 
milioane de ani, când acel asteroid a lovit Peninsula Yucatan din zona Mexicului, 
creând răsturnări catastrofale care au dus la dispariția a aproape 90% din formele de 
viața, plante și animale, de pe Pământ. 
  
     Desigur, în acel moment al celei de-a cincea extincții în masă, nu existau oameni pe 
planetă și nu exista o ființă evoluată care să fi înțeles sau să fi avut capacitatea de a 
lucra cu aura planetară.  Dinozaurii nu au fost avansați spiritual.  Acum, când ne uităm 
la acest dezechilibru actual, putem spune că omenirea, în special prin semințele stelare, 
are capacitatea de a vindeca și de a reechilibra aura planetei.  Există un dicton celebru 
în scrierile spirituale care spune: "Precum in cer, așa si pe Pământ".  Aș putea aplica 
acest lucru la lucrul cu aura planetei și aș putea spune: "Așa cum este aura planetară, 
corespunzătoare manifestarea pe Pământ."  Acest lucru este unul pozitiv pentru noi și 
optimist pentru voi, deoarece oferă un instrument și o tehnică care poate duce la 
schimbarea energiei de manifestare negativă de pe Pământ.  
 
     Scopul nostru de vindecare planetară se bazează pe ceea ce eu numesc "Alchimie".  
În special, eu numesc aceasta: vindecare planetară a aurei sau "alchimia planetară 
spirituală".  Ne adunăm cu semințele stelare împreună, cu puterile noastre comune de 
focusare, folosind tehnici specifice de meditație, proiecția mentala și cooperare de grup 
pentru a schimba aura Pământului pentru a avea o nouă realitate fizică manifestată pe 
planetă.  Aceasta este ceea ce ne dorim cu toții, adică o nouă realitate și un nou 
echilibru puternic al Pământului.  
 
     Să luăm din nou în considerare câteva dintre instrumentele de vindecare planetară 
pe care ne concentrăm și, de asemenea, poate să adăugăm alte perspective.  Ce este 
unic în tehnicile de vindecare planetară arcturiene?  Cel mai unic aspect al acestei 
lucrări este că voi și cu mine și cu celelalte semințe stelare ne conectăm cu energia 
galactică, sursele galactice și surse din afara sistemului solar pentru a revigora și a 
înălța și a reechilibra câmpul energetic al Pământului.  Spiritualitatea Galactică ne 
învață că, din punct de vedere energetic, puteți combina, interacționa și descărca 
energii extra-planetare spirituale superioare din galaxie.  Acesta este un progres uriaș 
în activitatea de vindecare planetară.  
 
     Așa cum am spus, în momentul celei de-a cincea extincții în masă, nu exista nimeni 
pe planetă care să poată concepe acest concept de participare galactică la o 
reechilibrare planetară.  Suntem și mai specifici prin faptul că avem instrumentele de 
vindecare planetară de conectare cu Soarele Central Galactic, precum și Templul 
Arcturian și Lacul de Cristal Arcturian, și Inelul de Ascensiune, dar și alți Maeștri 
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Galactici Ascensionați care, chiar acum în timp ce vorbim, interacționează cu semințele 
stelare de pe Pământ. 
 
     Un alt instrument important pe care îl folosim este ceea ce eu numesc "activare 
trans-meridiană".  Activarea trans-meridiană este un instrument puternic în 
reechilibrarea planetară.  Ideea activării trans-meridiane este de a reenergiza câmpurile 
energetice meridiane ale unei planete prin reactivarea meridianelor actuale și, dacă 
este necesar, de a crea/stabili noi meridiane.  
 
     Crearea de noi meridiane este ceva care nu este discutat sau găsit în vindecarea 
personală, deoarece în vindecarea personală, în special în munca cu meridianele care 
este descrisa/făcută in medicina veche chinezeasca dar și practicienii din ziua de azi a 
unei medicine chinezești mai moderne, ei lucrează cu meridianele existente și caută să 
activeze căile dintre meridianele existente.  Iar în modelul chinez, energia dezechilibrată 
provoacă căi blocate între meridiane, care provoacă dezechilibru și boală.  
 
     Există multe căi blocate in meridianele de pe Pământ.  Unele dintre aceste căi 
întrerupte/rupte sunt acolo din cauza barajelor care au fost construite pe râuri, blocând 
căile navigabile.  Unele dintre căi au fost blocate din cauza neglijării energiei sacre pe 
care se aflau căile.  Acest lucru ar putea fi indicat oamenilor când vor sa construiască 
pe un meridian sau chiar a face o groapă de gunoi, în unele cazuri, chiar pe o cale 
meridian. 
 
     Există multe moduri diferite de evaluare și analiză a meridianelor și căilor energetice.  
Poate cel mai faimos exemplu este activarea și consolidarea de meridiane terestre care 
a fost realizat prin piramidele construite în Egiptul antic.  În acest caz, aveți un exemplu 
clar a ceea ce eu numesc o "cale trans-meridiană", unde crearea unei structuri 
înmulțește exponențial puterea căii, astfel încât meridianul să poată interacționa 
multidimensional.  
 
     Piramidele au fost realizarea încununată a vechilor egipteni, și din acest motiv au 
reușit să se bilocheze și proiecteze mental pe Sirius și chiar să meargă dincolo de 
Energia Siriană pe alte planete.  De asemenea, a permis Maeștrilor Ascensionați din 
dimensiunile superioare să apară în Egipt.  Un exemplu primar este Ptaah, Maestrul 
Pleiadian, care a avut prima și singura sa încarnare în Egiptul antic.  Dar această cale 
trans-meridiană a fost accelerată de construirea unei piramide, care a activat apoi căile 
interdimensionale.  Dar acest exemplu nu a fost folosit pentru vindecarea Pământului, ci 
mai degrabă pentru accelerarea și activarea portalurilor multidimensionale care ar putea 
fi fost întărite energetic prin structura piramidelor.  
 
     Exemplul nostru arcturian în activitatea de creare de portaluri si meridiane trans-
dimensionale a început cu cele 12 cristale eterice arcturiene pe care le-am descărcat.  
Am ales să folosim acest nou model din motive importante.  Primul motiv a fost că am 
simțit că este prea complicat să mergem pe meridianele existente, deoarece există atât 
de multe daune pe meridianele Pământului acum că ar fi nevoie de un efort major 
pentru a restabili o legătură multidimensională pe care o considerăm necesară pentru 
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reechilibrarea și vindecarea planetei.  Prin urmare, este o metodă mult mai ușoară de a 
stabili un nou meridian, ceea ce eu numesc uneori, "sistem de meridiane by-pass".  
Sistemul meridianelor de by-pass, deci, nu folosește meridianele existente, deși 
acestea ar putea fi pe meridiane care sunt puternice, ci mai degrabă stabilesc noi 
legături.  Am vrut să stabilim o legătură trans-meridiană care să ajute la descărcarea 
unei noi energii planetare de vindecare.  Și am dorit ca această energie de vindecare 
planetară să fie descărcată nefiltrată, astfel încât să poată avea cea mai mare 
probabilitate de vindecare și reechilibrare a aurei și câmpului energetic al Pământului.  
 
     Credem că primul pas în vindecarea planetară este lucrul cu aura planetei.  De 
asemenea, alegem această metodă deoarece conceptul celor 12 puncte de putere și 
cristale eterice coincide cu cele 12 sfere din Arborele Vieții Cabalistic.  
 
     Arborele vieții cabalistic a fost actualizat de noi, iar acum îl numim "Arborele Vieții 
Planetar Arcturian".  Ideea este că acest sistem, pe care îl vom numi acum "Arborele 
vieții arcturian", este folosit în întreaga galaxie pentru reechilibrarea și vindecarea 
planetară, a aurei planetare.  Arborele vieții planetar arcturian poate, de asemenea, să 
ofere fundația pentru ascensiunea unei planete.  Unul dintre obiectivele noastre este de 
a ajuta la ascensiunea planetei Pământ.  S-ar putea crede că, datorită polarizărilor și 
haosului care au loc acum pe Pământ, atunci ascensiunea Pământului ar fi ultimul lucru 
care ar putea fi realizat.  Dar nu uităm niciodată de ascensiunea planetară ca scop și 
am afirmat întotdeauna, de la începutul contactelor noastre cu semințele stelare 
arcturiene, că misiunea noastră este dublă.  Primul este pentru vindecarea personală a 
semințelor stelare, iar al doilea este de a ajuta la ascensiunea planetară.  Încă suntem 
foarte optimiști că Pământul se poate înălța ca planetă.  
 
     Să privim natura unei ascensiuni planetare din perspectiva aurei și a câmpului 
energetic ale unei planete.  Putem spune că lucrul cu Arborele Vieții Planetar Arcturian 
este ca și cum ați lucra cu ADN-ul planetei.  Este un ghid pentru vindecarea planetară și 
transformarea planetară.  Putem folosi Arborele Vieții Planetar pentru a evalua unde 
sunt dezechilibrele și apoi putem oferi asistență în acele domenii care lipsesc prin 
promovarea și explicarea ce trebuie adăugat, ce trebuie consolidat, pentru a readuce o 
planetă în echilibru.  
 
     Aceasta înseamnă că, din această perspectivă a muncii cu aura planetara, pot 
apărea câștiguri majore și progrese majore în dezvoltarea planetară spre ascensiune, 
mai ales atunci când considerați că aura Pământului are mai multe straturi, la fel ca și 
voi, și considerați, de asemenea, că aura Pământului include o latură spirituală.  Există 
o aură spirituală planetară, o aură mentală planetară, o aură emoțională planetară și 
aveți o aură fizică planetară.  Munca la aura planetară poate pune în mișcare o energie 
vindecătoare mai mare.  Vindecătorii pot folosi cele 12 cristale eterice ca un meridian 
bypass și ca instrument accelerator pentru schimbarea planetară.  
 
     Instrumentele pe care le-am folosit pentru munca cu aura personală sunt extrem de 
importante și în vindecarea planetară, în special în activitatea de vindecare planetară 
pentru ascensiune.  Există doar un număr mic de oameni acum pe planetă care vor lua 
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în considerare chiar să lucreze la aura planetară.  Mă bucur să spun că voi, semințele 
arcturiene, înțelegeți și sunteți dispuși să lucrați cu noi la aura planetară.  Avem nevoie 
de un grup global în jurul planetei care să exerseze și să vizualizeze exercițiile de aură 
planetară care sunt recomandate.  
 
     De exemplu, să luăm exercițiul important al scanării aurei.  Este important să scanați 
aura Pământului pentru a căuta găuri în ea.  Mulți dintre voi ați făcut o minunată lucrare 
de vindecare planetară pentru a închide unele dintre găurile din aura Pământului, iar 
munca voastră a ajutat foarte mult la oprirea scurgerilor/pierderilor energetice de acolo.  
Dar, pe lângă găurile care continuă să aibă nevoie de munca voastră, există ceea ce eu 
numesc atașamentele parazitare in aura planetară.  Există și alte ființe care au o 
vibrație inferioară, extraterestră în natură, care au pus corzi de atașamente și sunt 
atașamente parazitare de planeta Pământ.  Amintiți-vă că există ființe extraterestre care 
sunt parazitare.  Există, de asemenea, ființe superioare care vin pe planetă și pot oferi o 
mare înălțare a Pământului, dar există aceste ființe inferioare care sunt atrase de 
energia fenomenală a forței de viață de pe această planetă.  
 
     Pământul are o energie fenomenală a forței de viață, iar unul dintre motivele pentru 
care numim planeta Pământ "Bijuteria Albastră" se datorează faptului că o bijuterie este 
ca un diamant și este o sursă de bogăție, putere și frumusețe a cărei valoare ridicată 
este dificil de măsurat.  Un diamant mare ar putea avea o bogăție infinită în ceea ce 
privește încercarea de a calcula valoarea lui ca pietre prețioasă.  Dar energia forței de 
viață a Pământului este fenomenală, chiar și cu toate dezechilibrele la care voi și cu 
mine am asistat în ultimii ani, mai ales începând cu epoca nucleară.  Chiar și cu toate 
acestea, energia forței de viață a Pământului este cu adevărat remarcabilă.  Prin 
urmare, am putut înțelege cu ușurință de ce ființele inferioare ar dori să se atașeze 
parazitar la această energie vibrantă a forței de viață.  
 
     Aceste ființe inferioare, cum ar fi reptilienii, s-au atașat parazitar și sug energiile 
forței de viață de pe această planetă.  Și o fac nu numai la nivel fizic, ci și pe aspectele 
mentale, emoționale și spirituale ale aurei Pământului.  Ele degradează aura 
Pământului.  
 
     Iar o parte din lucrarea de vindecare planetară este de a tăia cordoanele de 
atașament la care participă aceste ființe, în special fără permisiunea planetei.  S-ar 
putea spune chiar: cine de pe planetă ar putea da o astfel de permisiune?  Aceasta este 
o întrebare care ar necesita mai multa explorare.  Putem se spunem că, chiar dacă ar fi 
cunoscută public situația, liderii planetei ar fi de acord că nu ar dori să tolereze un 
atașament parazitar care suge forța vitală a Pământului.  Forța energetică vitală a 
Pământului este atât de puternică încât a atras multe niveluri diferite de ființe 
extraterestre.  Ea a atras ființe superioare, dar a atras, după cum am spus, și ființe 
inferioare și, prin urmare, dorim, ca vindecători planetari, să evacuăm, să eliberăm și să 
tăiem acele cordoane de atașament.  
 
     O altă problemă în aura Pământului este faptul că vălul/granița dintre 3D și 4D a 
slăbit total.  Această slăbiciune a dus la o mare tragedie și la un mare haos.  De ce a 
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slăbit acest văl?  Unele dintre motive au legătură cu radiația nucleară și testarea de 
arme nucleare.  Știți că au existat probabil peste 500 de teste nucleare deasupra și 
dedesubtul solului în ultimii ani, iar unele dintre ele, în special deasupra solului, au fost 
foarte distructive pentru aura Pământului.  Aura Pământului încă se reformează din 
urma acestei traume și, din păcate, unele dintre daune au dus la deschiderea 
coridoarelor și a punctelor de transfer, astfel încât energii dense si de vibrație joasa să 
poată intra pe Pământ.  Aceste energii sunt ceea ce eu numesc energii vibrațiunile 
"răutăcioase" sau ceea ce uneori numiți "fantome".  Aceste spirite inferioare provin din 
alte dimensiuni, nu doar din această dimensiune.  Iar aceste spirite inferioare creează 
acțiuni răutăcioase pe care le vedem în diverse evenimente negative, inclusiv violență 
inexplicabilă, cum ar fi în ieșirile violente la școli si în alte spații publice.  
 
     De asemenea, există atât de multe războaie globale diferite ce au loc și se întâmplă 
chiar distrugeri ale mediului.  Unii dintre așa-numiții "lideri mondiali" sunt de fapt 
controlați parazitar de ființe inferioare.  Dacă aura voastră este deteriorată, atunci ești 
susceptibil la conviețuire/coabitare din partea spiritelor inferioare.  Dar vestea bună este 
că vă puteți reconfigura aura chiar cu o minimă pregătire și vom lucra mai mult la 
această formare în prelegerile viitoare.  Reconfigurarea planetară a unei aure necesită 
un mare efort.  Dar am încredere că putem reconfigura chiar și această aură planetară.  
 
     Cum am reconfigura aura planetară sau cum am reseta aura planetară?  O parte din 
aceasta ar putea fi realizata prin tehnicile care includ shimmering, pulsarea cu aura, 
vizualizarea găurilor fiind acoperite si sigilate, și, în unele cazuri, împingând către afară 
aura, sau tăierea corzilor de atașament față de aceste ființe inferioare, care afectează 
negativ planeta.  De exemplu, reptilienii se află acum în conștiința planetară și există 
multe rapoarte ale unor figuri reptiliene in subconștientul sau care, de asemenea, au 
implantat sau coabitat negativ cu anumite persoane sau au preluat complet controlul 
asupra acestora.  Acest lucru poate fi schimbat.  
 
     Aș dori să conduc o meditație planetară de curățare.  Chiar dacă unele dintre aceste 
lucruri pe care le descriu par foarte cumplite, vestea bună este că este posibil un efort 
planetar comun, unificat de grup pentru reconfigurarea și reechilibrarea aurei planetare.  
Iar voi, ca grup de vindecători planetari, sunteți, în opinia noastră, în fruntea acestui 
efort.  Este un efort imens de a lucra cu aura planetară.  Puterea Arcan, sau puterea 
mentala a gândurilor voastre pot afecta aura Pământului.  Puterea Arcan se bazează pe 
intenția voastră și puterea ta de focusare și gândire și participarea sincronizata si 
coerenta in grupul vostru.  Chemați-ne să participăm și să fim alături de voi la aceste 
exerciții planetare.  
 
     Voi conduce un exercițiu planetar acum.  Să facem mai întâi o curățare.  (Tonuri 
"Ohhhhhmm.") Aura planetară vă afectează pe fiecare dintre voi.  Semințele stelare 
sunt deosebit de empatice și sensibile la aura Pământului.  Deplasarea, introducerea și 
reechilibrarea aurei Pământului pot avea un efect pozitiv major asupra voastră.  (Tonuri 
" Ohhhm.")  Numele acestui exercițiu pe care îl voi transmite se numește "Descărcarea 
și întărirea unui câmp auric spiritual în Gaia".  (Tonuri " Ohhhm, Ehhhh." ) 
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     Respiră de trei ori adânc și intrați mai adânc într-o stare de relaxare și conectați-vă și 
conștientizați câmpul vostru energetic.  Deveniți conștienți de câmpul vostru energetic 
emoțional, de câmpul vostru energetic fizic, de câmpul vostru energetic mental.  De 
asemenea, aveți părți ale câmpului energetic planetar atașate aurei voastre.  Și acest 
câmp energetic planetar atașat aurei voastre este cel cu care vom lucra astăzi.  
Deoarece sunteți vindecători planetari, ați dezvoltat o legătură cu aura planetară.  Vom 
folosi acea parte a aurei voastre astăzi.  
 
     Călătoriți și bilocați-vă în Inelul de Ascensiune, haloul din jurul Pământului, care este 
un halou multidimensional.  Stăm cu toții împreună în jurul Pământului, iar scopul nostru 
în acest exercițiu este să descărcăm un câmp energetic spiritual mai înalt, 
pentadimensional, în aura Pământului sau, altfel spus, să întărim câmpul energetic 
spiritual pentadimensional al Pământului.  Acest lucru poate afecta toate aspectele 
Pământului, inclusiv economice, politice, sociale, de mediu și climatice.  Toate 
aspectele planetare pot fi afectate de întărirea câmpului energetic spiritual 
pentadimensional pe care îl vom întări acum.  (Tonuri "ooooh.") 
 
     Din această poziție în Inelul de Ascensiune, vedem aura Pământului și călătorim 
împreună în jurul Inelului și putem vedea aura multistratificată a planetei.  Se extinde la 
mile și mile, sute și în unele cazuri mii de mile de planetă.  O parte din aura Pământului 
se află de fapt la un milion de mile distanță de centrul Pământului.  Se numește Punctul 
Lagrange.  Acest lucru vă oferă doar o idee despre vastitatea aurei Pământului.  Vă 
puteți gândi la aura Pământului din poziția Lunii, care se află la doar 239 de mii de mile 
distanță, dar spunem că aura iese și se extinde și mai departe.  
 
     Suntem acum într-un moment unde chiar suntem la un milion de mile în afara 
Pământului.  Inelul de ascensiune ne permite să fim atât de departe și ne uităm la 
câmpul energetic al Pământului.  Vedem din acest punct de vedere, câmpul energetic 
spiritual; vedem cele 12 cristale eterice interacționând.  Vedem Orașele de Lumină 
Planetare care au fost activate.  Vedem multe puncte sacre, inclusiv Stonehenge, 
piramidele, Ierusalimul, multe puncte diferite din Asia și Africa.  În jurul planetei vedem 
forțele spirituale, dar vedem și că există straturi ale aurei Pământului, iar stratul spiritual 
trebuie întărit.  Deci împreună, în Inelul de ascensiune, la un milion de mile în afara 
Pământului, ne conectăm cu Soarele Central și aducem energia cuantică, spirituală, 
planetară a vieții de la Soarele Central prin noi în aura Pământului, creând și întărind 
partea spirituală pentadimensională a aurei Pământului.  Medităm asupra acestui 
proces acum în tăcere.  (Tăcere) 
 
     Aura spirituală a Pământului este întărită prin această descărcare.  Continuați să 
utilizați puterea voastră Arcan pentru a umple aura Pământului cu putere spirituală.  O 
rază imensă de lumină spirituală de la Soarele Central este descărcată prin voi și prin 
Inelul Ascensiunii în aura Pământului.  Vedeți aura spirituală pentadimensională a 
Pământului întărindu-se, devenind mai luminoasă, mai puternică, umplându-se de 
lumină spirituală, iar această lumină spirituală se va răspândi în toate celelalte părți ale 
aurei Pământului.  Aceste straturi de lumină vor ajuta Pământul în ascensiunea ei.  
(Tonuri "oooh,ooooh.") 
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     Aura spirituală a Pământului devine din ce în ce mai strălucitoare.  Forțele interactive 
ale cristalelor eterice și ale energiei Arborelui Vieții Planetar, precum și energia Orașelor 
de Lumină Planetare și a Rezervațiilor Oceanice de Lumină Planetare devin din ce în ce 
mai puternice, creând o abundență de energii spirituale în aura Pământului care va 
afecta pozitiv toate părțile acestei planete.  O altă rază de lumină planetară spirituală de 
la Soarele Central este descărcată prin voi și Inelul de Ascensiune în aura spirituală a 
Pământului.  Vedeți aura spirituală a Pământului devenind mai pură în culoare, 
devenind mai alb-luminoasa, devenind aurie, umplând toate găurile, provocând 
eliberarea tuturor atașamentelor create de ființele parazitare de vibrații inferioare.  
Există acum o supraabundență a energiei spirituale care va fi transferată în toate 
celelalte părți ale aurei Pământului, și atunci această energie va coborî/se va manifesta 
pana in planul fizic printr-o schimbare cunoscută sub numele de "alchimie spirituală 
planetară".  (Tonuri "Oh.")  Voi sunteți alchimiști spirituali planetari.  
 
     Pământul este umplut acum cu această descărcare și activare.  Ați pus în mișcare o 
manifestare a reechilibrării pentadimensionale, care este necesară acum.  Acesta este 
un timp de resetare planetară, iar vechiul va ceda calea unui nou început.  Din punctul 
vostru de la Punctul Lagrange la un milion de mile distanță, călătoriți înapoi prin Inelul 
de Ascensiune din ce in ce mai aproape de Pământ, iar voi vă aflați acum în mijlocul 
aurei spirituale a planetei Pământ.  Aceasta este partea aurei care va ajuta Pământul să 
se înalțe.  Aceasta este partea aurei care ajută Pământul să adune lumina spirituală și 
cunoașterea în întreaga galaxie.  Bilocați-vă înapoi în corpul vostru fizic pământean, 
reintrați acum în aliniere perfectă, știind că voi și cu mine am ajutat la întărirea câmpului 
energetic spiritual al Pământului.  Și putem spune cu adevărat "Precum în cer așa si pe 
Pământ." 
 
     Există un deficit spiritual în câmpul energetic al Pământului.  Un răspuns spiritual 
mai puternic poate manifesta echilibru și armonie pe Pământ.  Ajutăm la crearea unui 
nou câmp spiritual de lumină în jurul planetei.  Fie ca acest câmp energetic spiritual pe 
care l-am descărcat astăzi să se consolideze și să înceapă să pătrundă în întregul 
sistem planetar, inclusiv în toate aspectele, cum ar fi cele sociale, emoționale, politice și 
climatice.  Aceste sisteme, de asemenea, pot fi afectate pozitiv de câmpul de energie 
spirituală superioară.  (Tonuri "oooh.") 
 
     Acum, o lumină a armoniei se desfășoară în jurul întregii aure a Pământului.  Haosul 
pământesc poate fi echilibrat; această extincție în masă poate fi adusă sub control.  
Este nevoie doar de câțiva vindecători planetari puternici, iar apoi acești puțini se 
înmulțesc, iar în curând va fi o participare avansată a sute de mii de oameni care vor 
urma această cale și vor reechilibra spiritual Pământul nostru iubit. 
 
Eu sunt Juliano, o zi bună. 


