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Salutari, eu sunt Juliano, noi suntem Arcturienii.  

     Suntem într-o perioadă de schimbări dramatice. Asistați la ceea ce am numit o 

Dramă Cosmică, iar această dramă este accelerată pe mai multe niveluri diferite. Ați 
venit pe această planetă ca parte a misiunii voastre de suflet și ați venit pe această 
planetă pentru a participa la vindecarea și repararea planetară. Mulți dintre voi ați venit 
din alte sisteme planetare din această galaxie. Ați venit din sisteme planetare în care au 
existat drame, polarizări și conflicte similare. Este posibil să fi fost chiar în Atlantida, o 
civilizație disparuta care a suferit o leziune traumatică din cauza polarizărilor, 
conflictelor și utilizării abuzive a științei în scopuri militare. Acum, există lecții de suflet 
pentru voi aici, pe Pământ. Este posibil ca în viețile voastre anterioare să nu fi putut 
interveni și să nu fi fost în stare sa faceti schimbrea sau să schimbați drama pe care ați 
trăit-o în acea viață. În această viață aveți mai multe resurse, mai multă înțelegere, iar 
amintirile voastre anterioare din acele traume planetare vă oferă informații, înțelegere și 
motivație pentru a acționa diferit acum, față de cum ați făcut-o în acea experiență 
anterioară.  
  
 Dar acum, asistam la o situație care poate vă amintește de frustrările anterioare. 
Ne uităm la o situație în care ne confruntăm cu probleme evolutive planetare foarte 
elementare. Pentru a o spune succint, pe baza a ceea ce se întâmplă acum pe această 
planetă, inclusiv schimbările climatice dramatice, conflictele militare și energia celei de-
a șasea extincții în masă,această dramă în desfășurare pare că se îndreaptă spre o 
concluzie catastrofală dramatică. Iar conflictul personal pe care îl puteți experimenta 
poate fi declarat astfel: "Ce rol trebuie să joc și cum pot face parte din schimbarea care 
trebuie să aibă loc? Sau trebuie doar să stau retras și să fiu detașat și să privesc cum 
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planeta iubită, iubitul Pământ, iubita Gaia, continuă să fie în această durere și 
suferință?" De fapt, există mulți locuitori ai acestei planete care suferă teribil.  
  
 În lucrarea noastră spirituală, vorbim despre acest concept de 
equanimity(echilibru sufletesc/calm), care este legat de detașare. În acest instrument 
spiritual, cunoscut sub numele de equanimity sau detașare conștientă, omul devine un 
observator. Asta înseamnă că privim această criză globală ca pe o dramă, ca pe o 
piesă de teatru, iar din acel punct de vedere spiritual, ești în public și urmărești cum se 
desfășoară drama. După cum știți, în teatru, publicul nu are voie să influențeze piesa; 
publicul se uită. Acesta ar fi rolul tău. Încerci să te detașezi și aștepți Ascensiunea și 
aștepți ocazia de a pleca de pe planetă, iar aceasta este soluția plină de speranță. 
Aceasta înseamnă că continuați în meditațiile voastre spirituale și veți continua să vă 
exersați detașarea, pe măsură ce deveniți conștienți și de peisajul/decorul spiritual în 
schimbare. Rămâneți deschiși la noile instrumente spirituale pe care noi, Arcturienii și 
alți Maeștri Ascensionați le oferim și s-ar putea chiar să decideți să vă retrageți si mai 
mult. Alegi să nu te implici, ci să rămâi observator.  
  
 Acest lucru este similar cu a merge într-o peșteră și a medita, astfel încât să 
puteți avansa spiritual în practica voastră individuală. Știu că aceasta nu este o soluție 
satisfăcătoare pentru o mulțime de seminte stelare din Grupul de Patruzeci. Cunosc 
calitatea preocupării dumneavoastră pentru această planetă și pentru semenii voștri. 
Știu că sunteti empatici și simțiti suferința care se întâmplă acum și vreti să acționati. 
Vreți să faceți o intervenție planetară; vreti să faceti parte din reparația planetară.  
  
 De fapt, voi rezonați cu conceptele noastre de ascensiune personală și 
ascensiune planetară, iar asta înseamnă că sunteți dispuși să lucrați pentru 
repararea/refacerea acestei planete. Această lucrare de reparație are loc prin meditațiile 
voastre de vindecare planetară și prin munca voastră cu Orașe Planetare de Lumină. 
Acest lucru se va întâmpla în orice alta forma care este în aliniere cu repararea 
planetară generala. Și asta va amintește, poate, de viețile voastre anterioare în care s-
ar putea să va fi confruntat cu aceeași situație, adică în lumina acestui haos și a 
desfășurării catastrofelor, a trebuit să faceti o alegere între a te detașa pe de o parte 
sau a încerca să repari situația pe de altă parte. Și in acea altă viață, s-ar putea să fi 
simțit că nu se putea face nici o intervenție de succes, de catre tine. De fapt, s-ar putea 
să fi încercat și să fi eșuat și, din această cauză, ați părăsit acea viață într-o stare de 
mare trauma emoțională.  
  
 Și iată-vă din nou, pe o planetă care se luptă cu o polarizare și un dezechilibru în 
desfășurare care duce la o concluzie haotică. Aveți chiar și un termen pentru această 
reacție emoțională în psihologia modernă. Se numește „tulburare de stres post 
traumatic” (PTSD). Experimentezi în mod direct trauma si suferinta provenite din aceste 
evenimente nefericite actuale care au loc pe planeta, iar acestea declanșează amintiri 
traumatice și dureroase din alte vieți. Este declanșarea amintirilor din acele vieți și de 
pe planetele care au trecut prin același lucru. Aveți chiar și un idiom care spune că” nu 
este nimic nou sub Soare” și poate ar trebui să spunem că nu este nimic nou sub 
Soarele Central.  



  
 Poate fi reconfortant pentru voi să știți că aceste situații cu care vă confruntați 
acum, au avut loc si pe alte sisteme planetare din Galaxia Calea Lactee. Aceasta nu 
este o consolare, dar este doar o observație pe care o fac și știu că sunteți dornici să 
găsiți o altă alternativă pentru intervențiile voastre.  
  
 Sunteți nerăbdători să treceți prin acest timp, creând lucrări de vindecare 
planetară, pe măsură ce criza Pământului se accelerează. Sunteți nerăbdători să 
cautati o intervenție mai pozitivă și la un tip mai pozitiv de vindecare. Iar vindecarea 
este la nivel personal și la nivel planetar. Și la nivel personal, aș spune că nu vrei doar 
să stai retras și să privești. Ești capabil să faci asta, dar simți și că ai venit aici pentru a 
participa la reparație/refacere.  
  
 Există mai multe observații pe care le pot face pentru repararea planetară și vom 
analiza mai îndeaproape acest lucru în această discuție. Prima observație este că ne 
apropiem de sfârșitul dominației masculine pe planetă, iar asta înseamnă că modul 
războinic și modul de dominare a mediului și agresivitatea nu mai servesc acestei 
planete. Este timpul ca energiile feminine să apară. Este timpul pe această planetă 
pentru o abordare feminină și o conducere feminină. Este clar că confruntarea, 
dominația și agresivitatea, care sunt în mod tradițional atribute masculine, nu vor 
rezolva această criză planetară. Avem mulți Maeștri Ascensionați pe partea feminină. 
Printre acestea se numără Maica/Fecioara Maria, Quan Yin, colega și partenera mea 
Helio-Ah și White Buffalo Calf Woman(Femeia Vitel Alb). Aceștia sunt doar câțiva dintre 
liderii feminini care pot oferi o nouă perspectivă și noi modalități de vindecare pentru 
această criză planetară.  
  
 Cum vor fi introduși acești lideri feminini și cum va fi introdusă această energie 
feminină în spectrul acestei crize planetare? Nu o privim doar din punctul de vedere al 
faptului ca un lider este bărbat sau femeie, pentru că până și liderii feminini care au 
apărut de multe ori poartă energie masculină. Și este, de asemenea, posibil ca un 
bărbat să poată purta femininul. Acesta este motivul pentru care am vorbit despre 
conceptul de Homo omega ca întruchipând masculinul și feminininul într-un nou tip de 
unitate de conștiință. Dar, ne este clar că aceste sisteme vechi și instituții vechi care 
sunt orientate în principal spre masculinitate, nu pot rezolva această criză de pe 
planetă. Și astfel, cu toții trebuie să lucrăm pentru o mai mare trezire și o mai mare 
receptivitate a leadership-ului feminin și a idealurilor feminine.  
  
 Sunt impresionat de White Buffalo Calf Woman, deoarece caracteristicile ei 
includ puterea personală, care este capabil să depășească o parte din întunericul care 
vine cu agresiunea de sex masculin și dominația. White Buffalo Calf Woman 
întruchipează o energie puternică de intervenție. Ce trebuie să facem pentru a-i oferi 
deschiderea? Ce trebuie să facem pentru a asigura deschiderea pentru Maica/Fecioara 
Maria? Ce trebuie să facem pentru a oferi deschiderea pentru Quan Yin și alți lideri 
feminini recunoscuți? 
  



 Nevoia semintelor stelare de a se concentra pe primirea energiei acestora de 
mai sus, face parte din Intersecția Spirituală a Dimensiunilor. Voi, în gândurile voastre, 
vă puteți concentra pe primirea lor buna pe planeta noastră. Asta înseamnă că noi, în 
munca noastră, trebuie să facem apel la aceste modele feminine pozitive să intervină și 
trebuie să oferim receptivitatea și primirea luminii lor pe planetă. Acum, acest lucru 
necesită educație. Mulți de pe planetă sunt disperați pentru schimbare. Există mulți 
oameni care se simt lipsiți de speranță în ceea ce privește situația planetară și, în acest 
moment de disperare, pe care îl numesc și criză, există deschideri spirituale pentru 
schimbare care nu ar fi disponibile în vremuri normale.  
  
 Al doilea punct și unealtă este Arborele Planetar Arcturian al Vieții. Am oferit 
acest upgrade fata de Arborele Kabbalistic al Vieții pentru a vă oferi mai multe informații 
și îndrumări cu privire la modul de a fi mai buni vindecători planetari. Acest instrument 
are mai multe principii care sunt bine cunoscute și ușor de înțeles. Primul principiu este 
că trebuie să existe un echilibru pe planetă. Trebuie să existe un echilibru între 
Dreptatea Divină și Mila Divină. Și când există forțe care sunt în afara echilibrului, când 
există forțe care nu sunt aliniate cu calea Naturii, atunci catastrofele planetare devin mai 
puternice. Iar atunci când acest dezechilibru devine prea extrem, atunci Justiția, pe care 
unii o numesc evenimente "End-Time"(De Sfarsit”), devine dominantă.  
  
 Planeta Pământ este în afara echilibrului în multe feluri. Cel mai important 
dezechilibru este că sacralitatea acestei planete este calcata/pangarita. Spațiul sacru și 
energia sacră de pe planetă sunt ignorate. Trebuie să existe o protecție a oceanelor, 
care sunt sacre. Trebuie să existe mai multă protecție a râurilor. Soluția pentru 
vindecarea planetei va veni dintr-o creștere a sacralității și protejarea zonelor sacre 
existente pe Pământ.  
  
 Zonele sacre sunt diminuate. Prin urmare, potrivit Arborelui Planetar al Vieții, 
soluția pentru repararea planetei înseamnă că trebuie să existe o creștere a protecției 
zonelor sacre, ceea ce ar putea însemna că trebuie create mai multe locuri sacre. 
Aceasta înseamnă că trebuie să existe mai multe Orașe Planetare de Lumină și mai 
multe coridoare de lumină din a cincea Dimensiune  pe paneta. Trebuie să existe mai 
multe discuții și educație despre Inelul Ascensiunii. Trebuie să existe mai multa 
promovare si prezentare pentru White Buffalo Calf Woman,  Quan Yin și  Helio-Ah și 
lumina feminină. Trebuie să existe mai multe discuții despre Homo omega și procesul 
evolutiv pe care omenirea trebuie să-l experimenteze cât mai curând posibil. Evoluatul 
Homo omega poate compensa agresiunea și dominația și ignorarea sacralității planetei 
Pământ.  
  
 Voi, ca vindecători planetari, trebuie să ajutați la crearea mai multor locuri sacre 
și a unei energii mai sacre. Cealaltă lecție a Arborelui Planetar al Vieții are de-a face cu 
manifestarea. Manifestarea idealurilor spirituale superioare a fost o temă constantă în 
munca noastră. Lucrul pentru a manifesta spiritualitatea în realitate face parte din 
lucrarea de dezvoltare spirituală. Trebuie să lucrăm la manifestarea muncii noastre în 
realitatea Tridimensională. Aceasta este o tema constantă, iar aceasta este tema pentru 
care ați venit în această viață sa o rezolvati. Cum puteti, cu lumina voastră spirituală, cu 



puterile și energia voastră, cum puteți lucra pentru a manifesta această schimbare 
vindecătoare care este atât de necesară? 

  
 Soluția la această manifestare este descrisă în Pomul Vieții, dar se găsește și în 
conceptul noosferei. Noosfera este Câmpul gândirii colective care controlează ceea ce 
se manifestă pe această planetă. Și este trist, dar adevărat că Câmpul gândirii colective 
de pe această planetă este dominat de energie masculină negativă și agresiune. 
Collective Thought Field(Campul Colectiv de Ganduri) este dominat de televiziune și 
filme și Facebook și smartphone-uri. Toate aceste formate, inclusiv computerele și 
YouTube, folosesc adesea imagini negative. Observația noastră este că cel mai 
puternic mod de a face schimbarea în Noosferă este prin imagini pozitive.  
  
 Folosind imagini pozitive cu subconștientul tău este același mod în care puteți 
crea schimbare în viața voastra. Când lucrați cu Subconștientul vostru, puteți fi mai 
eficienți în manifestarea schimbării, folosind imagini pozitive și trimițând imagini 
subconștientului vostru. Subconștientul răspunde cel mai direct la imagini, și de aceea 
ne place arta Cinci-dimensionala care este produsa, pentru că cei care sunt artiști 
vizionari au capacitatea de a prezenta noi imagini puternice din a cincea-dimensiune, 
care pot fi folosite de subconștientul vostru pentru a vă ajuta să manifestati mai multă 
energie spirituală pe Pământ.  
  
 Vindecarea planetară trebuie să funcționeze la nivel global. Acum este necesara 
o munca globală pentru o intervenție spirituală mondială. Cum putem avea o intervenție 
spirituală globală? Aș dori să subliniez câteva fapte istorice interesante. Chiar și acum 
2.000 de ani a avut loc o intervenție spirituală globală inițiată de o nouă mișcare 
religioasă. Au mai existat intervenții spirituale globale pe această planetă înainte. Uitați-
vă la istoria creștinismului. Într-o perioadă dintre secolul I și al II-lea d.Hr., în Imperiul 
Roman exista mai puțin de cinci la sută din populația acestuia care era creștină. Și, 
după cum știți din istoria voastră, creștinii au fost abuzați, maltratați și chiar omorâți în 
primii ani. Se estimează că Imperiul Roman la acel moment la 100 sau 150 d.Hr. a avut 
aproximativ 40 la 45 de milioane de oameni, dar mai puțin de cinci la sută din populație 
au fost creștini. Dar totuși, 200 de ani mai târziu, vorbim despre 300 d.Hr., 50% din 
oameni erau creștini. Ceva s-a schimbat în Câmpul Energetic Colectiv al populației 
romane. A avut loc o intervenție spirituală. În cele din urmă, creștinismul a devenit 
religia Imperiului Roman și s-a răspândit în întreaga lume. Acest lucru arată că 
intervențiile spirituale globale pot avea loc, chiar și în istoria timpurie, fără internet și 
dispozitive moderne de comunicare.  
  
 Din păcate, a existat, de asemenea, abuz spiritual de putere, iar motivațiile celor 
care folosesc spiritualitatea pentru câștig personal au dus la probleme. Ideea mea este, 
totuși, că au existat expansiuni spirituale în istoria civilizațiilor. Expansiunea spirituală 
creștină timpurie a durat aproape 200 de ani înainte de a deveni parte a societății 
romane acceptate.  
  
 Suntem acum în secolul 21 și este nevoie din nou de o intervenție spirituală 
globală. Dar această intervenție spirituală globală trebuie să fie rapidă. Nu este ceva cu 



care să putem aștepta 100 sau 200 de ani. Această intervenție spirituală trebuie să fie 
imediată. Si este posibil să aveți o intervenție imediată.  
  
 De asemenea, mă refer si la pandemia cu COVID-19, care a trecut de la câțiva 
oameni la o întreagă problemă globală care a afectat fiecare țară de pe această 
planetă. Acum, acesta a fost un eveniment negativ, dar arată că pandemia ne oferă un 
exemplu despre modul în care ideile, temerile și soluțiile se pot extinde pe întreaga 
planetă într-un timp scurt. Aceasta este o chestiune puternica,  pentru că ne spune că o 
idee, cum ar fi un mesaj spiritual, poate călători rapid în jurul globului.  
  
 Dacă suntem capabili să găsim metodologia potrivită, atunci putem institui o 
nouă idee spirituală care poate duce la o intervenție globală. Aceasta este sarcina pe 
care voi, ca seminte stelare o aveti. Grupul de patruzeci este un grup mic, și va 
indreptati catre numărul de 1600 de membri. Dar se poate face, poate funcționa. Ideile 
unei noi mișcări spirituale încep întotdeauna cu doar câțiva adepți.  
  
 Există multe alte seminte stelare pe planetă, nu doar semintele stelare 
Arcturiene. Există multe seminte stelare Arcturiene care nu fac parte din Grupul celor 
Patruzeci si care doresc să cunoasca și să lucreze pentru o soluție la această criză 
planetară.  
  
 O noua energie spirituală vine pe planetă. Credem că între 15 ianuarie și 15 
martie 2023 va avea loc o intersecție a celei de-a Cincea și a celei de-a Treia 
dimensiuni. Este la câteva luni distanță, și poate doriți să vedeți ca ceva se întâmplă 
imediat. Faptul că intervenția va avea loc înseamnă că ne apropiem de energia 
intervenției. Această intersecție poate fi comparată cu o eclipsă. Când începe o eclipsă, 
există deja schimbări care pot fi văzute și experimentate înainte de atingerea totalității 
acesteia.  
  
 Vă voi conduce într-un exercițiu folosind energiile intersecției Dimensiunilor 
pentru a vă oferi fundamentul acestei schimbări în conștiință și pentru o schimbare a 
abilităților voastre de manifestare. Semintele Stelare pot ajuta la manifestarea acestei 
intervenții. Acum este timpul potrivit. 
  
 Deci, faceti trei respirații adânci, prietenii mei. (Tonuri "Oh oh.") Eu, Juliano, trimit 
un coridor de lumină peste fiecare dintre casele voastre și a tuturor celor care îmi 
ascultă sau îmi citesc cuvintele. Conectați-vă cu câmpul vostru de energie spirituală; 
conectați-vă cu Corpul vostru de Lumină; conectați-vă cu Sinele vostru Superior. Simțiți 
protecția acestui coridor de lumină. 
  
 Intrați pe coridor permițând Corpului vostru Spiritual să se ridice prin Chakra 
Coroanei, deasupra corpului vostru fizic. Eu numesc acest Corp Spiritual, Dublul vostru 
eteric. Intrati in coridorul de lumină de deasupra Chakrei Coroana a voastra și începeti 
sa va bilocati și sa călătoriti acum, la nava mea stelară Athena, din a cincea 
dimensiune. (Tonuri "Ta, ta ta.") Călătoriți cu viteza gândului, cea mai rapidă viteză din 
univers, o viteză cu care sunteți atât de confortabili și familiarizați, pentru că sunteți 



experți în călătoriile cu gândul. În proiecția gândului sau bilocație, acolo unde te 
gandesti/vizualizezi, exact acolo te duci. Acest coridor pe care vi-l trimit este legat la 
nava mea stelară. Gândiți-vă că doriți să mergeți la nava mea stelară din a cincea 
dimensiune, și veți fi acolo. Așa funcționează proiecția gândirii. Ai nevoie de un coridor; 
ai nevoie de o destinatie si ai nevoie de gandurile potrivite. (Tonuri "oh.")  
  
 Ajungi la nava mea stelară Athena din a Cincea dimensiune. Intrati, și eu vă salut 
impreuna cu Helio-Ah și cu oaspetele meu Quan Yin. Am, de asemenea, ca oaspeți ai  
mei, pe White Buffalo Calf Women(Femeia Vitel Alb) și Mama Maria. Ei ni se alătură 
astăzi în meditația noastră. 
  
 Mergeți pe hol în Camera de Vindecare Planetară Gaia. Ați mai fost acolo 
înainte. Intrați în cameră și vedeți o lumină albastră frumoasă și glorioasă în întreaga 
cameră. Vedeți două imagini sferice holografice. Prima magine sferică este acum 
Pământul Tridimensional, iar a doua imagine holografică sferică de lângă el este 
Pământul holografic din a Cincea dimensiune, reprezentând viitorul Pământ. Aceste 
două sfere terestre reprezintă a treia și a cincea dimensiune. Acest lucru se datorează 
faptului că acesta este cel mai simplu mod în care le pot descrie și puteți vizualiza voi 
dimensiunile.  
  
 Deci, luați loc și vedeți cele două Pământuri reprezentând a Treia și a Cincea.  
Pământul Cinci dimensional este deasupra Pământului Tridimensional. Vedeți cele 
două sfere, și prin puterile mele planetare în energia holografică, eu, Juliano, cu Helio-
Ah, intersectez holografic partea de sus a Pământului Tridimensional cu partea de jos a 
Pământului  Cinci dimensional. Pe măsură ce are loc această intersecție, vedeți scântei 
gigantice de Lumină Sfântă și o cantitate mare de energie Cinci dimensională 
descărcată în Pământul Tridimensional. Vedeți Pământul Tridimensional luminându-se 
cu această energie, și este plin de lumina frumoasă multicoloră a curcubeului, și chiar și 
tunete și fulgere apar în timp ce observați această intersecție. Vom continua să lucrăm 
asupra punctului de intersecție.  
  
 Vedeți partea de jos de cinci la sută din Pământul al Cincilea-dimensional 
intersectându-se cu partea de sus de cinci la sută din Pamantul Tridimensional, și 
mențineți acea imagine holografică în mintea voastra. Eu, Juliano, am o tablă eterică 
albă, chiar în fața acestor două imagini holografice și vom plasa imaginile și afirmațiile 
noastre pe acea tablă. Prima afirmație spune: "Războaiele se vor sfârși și vor fi aduse 
în pace și armonie. Războaiele polarizate la toate nivelurile, inclusiv războiul rusesc și 
ucrainean, vor fi aduse în pace și armonie". Vedeți aceste cuvinte pe ecranul alb. 
Vizualizați modul în care se va manifesta această pace. De exemplu, puteți vizualiza o 
masă de conferință în care reprezentanți ai ambelor părți lucrează la acorduri de pace. 
Vedeți-i că ajung la un acord. A se vedea titlurile ziarelor care spun: "Tratatul de pace 
de război ruso-ucrainean este semnat și pus în aplicare." Vedeți acestea acum pe 
imaginea ecranului în orice mod puteți. (Tonuri "Oh.")  
  
 Amintiți-vă că folosim energiile de interventie ale intersecției,si că această pace 
se va manifesta. Apoi, vizualizati un nou lider mondial feminin în curs de dezvoltare, 



întruchipând pe White Buffalo Calf Women, Mama Maria, Helio-Ah și Quan Yin. 
Vizualizati noi energii feminine conducatoare care se dezvolta ca un nou lider ce 
conduce lumea spre un nou echilibru pe planetă, un echilibru în care Gaia este 
respectata și onorata cu sacralitate. (Tonuri "oh.") 
  
 Apoi vizualizati modelele meteorologice ale Pământului, inclusiv schimbările 
climatice, cum intra în echilibru. Vizualizati cum există o armonie în tiparele 
meteorologice. O nouă armonie apare în toate aspectele planetei, aducând energii  
Cinci dimensionale în Pământ odata cu această intersecție. Vom intra acum în meditație 
, concentrându-ne cât de bine putem și vom proiecta imaginile pe această tablă. Vom 
intra în liniste. (Liniste) 
  
 Utilizați puterea voastra Arcan pentru a întări aceste imagini și pentru a lumina 
culorile imaginii de pe ecran. Seminte stelare trăiesc în întreaga lume. Există și alte 
schimbări vindecătoare în țara ta pe care vrei să le vezi manifestate. Poate ai o 
schimbare care trebuie făcută în Australia. Poate că există alte schimbări care trebuie 
făcute în Statele Unite. Poate că există schimbări care trebuie făcute în țări din Europa 
sau din America de Sud, Brazilia sau Argentina. Vizualizați acum aceste alte schimbări 
pe care voi, în starea voastră superioară de conștiință, doriți să le vedeți manifestate în 
această intervenție numită Intersecția Dimensiunilor. Acum folosim lumina de la 
Intersecția Dimensiunilor pentru a ne consolida munca. Amintiți-vă, intersecția 
dimensiunilor oferă un impuls de putere spirituală pentru Pământ. (Tonuri "Oohh", și 
apoi spune o rugăciune galactică în Limbaj de Lumina.)  
  
 Mentineți energia cât de bine puteți. Foarte bine. Acum, cu puterile și lumina 
divină, eu, Juliano, cu Helio-Ah, Maica Maria și White Buffalo Calf Women-Femeia Vitel 
Alb și Quan Yin, împreună adăugam lumina noastră, energiile și puterea la aceasta 
intersecție a dimensiunilor, și plasam undele gand ale voastre, cererile voastre, direct în 
această intersecție, acum. Puterea de manifestare transcende toate vibrațiile 
inferioare/joase. Puterea spirituală vine/apare la intersecție și activează energia 
vindecătoare pentru manifestare. Și așa este.  
  
 Amintiți-vă ca aveți capacitatea de a adăuga alte gânduri de vindecare, alte 
cereri pentru propria țară. Aceasta este o lucrare holografică puternică. Vă aflați în 
Camera Holografică de Vindecare Planetară. Vedeți pământul Tridimensional și cel 
Cinci dimensional care se intersectează și cum transferul puterilor spirituale cresc.  
  
 Simțiți și vedeți manifestarea la care meditați. Acum, voi separa Pământul din a 
Cincea dimensiune de partea de deasupra a Pământului Tridimensional. Așez 
Pământul Cinci dimensional lângă Pământul Tridimensional. Pământul Tridimensional 
straluceste acum cu această nouă energie spirituală de la lumina de intervenție și 
intersecție. Gândurile și cererile voastre puternice luminează Pământul holografic 
Tridimensional.  
  



 Fie ca White Buffalo Calf Women sa se  manifeste pe Pământ cât mai curând 
posibil. Lăsați-o să aducă puterea feminină care poate salva această planetă de la 
distrugere.  
  
 Și acum, este timpul să părăsim Camera de Vindecăre Planetara. Voi lăsa 
aceste două Pământuri holografice în Camera Vindecării Planetare și oricând în 
următoarele două zile, în următoarele 48 de ore, aveți permisiunea mea de a vizita și de 
a aduce cele două planete, cea Cinci dimensionala deasupra celei Trei dimensionala, 
cu o intersectare de cinci la sută. Puteți repeta acest exercițiu.  
  
 Nu va fi război nuclear și nu vor fi aruncate bombe nucleare în această perioadă. 
Ridicati-va de pe scaunele  voastre; si centrati-va. Iesiti pe usa si mergeti mai departe 
pe hol spre zona pe unde ati venit, stiind faptul ca va puteti intoarce oricand aici in 
urmatoarele 24-48 ore, cu orice solicitari speciale pentru aceasta manifestare spirituala 
de la intersectie si de asemenea sa cunoasteti faptul ca suntem acum in faza de pre-
intersectie. Cererile de manifestare sunt acceptate.  
  
 Acum intrați pe coridor și călătoriți cu viteza gândului înapoi în camera voastră de 
pe planeta Pământ (Tonuri "Ta, ta ta.") Ajungeti într-un loc la șase metri deasupra 
corpului vostru fizic. Aliniați-vă Spiritul cu corpul vostru fizic și intrați în corpul vostru fizic 
acum, într-o aliniere perfectă. Va intoarceti în corpul vostru fizic, plini de această 
energie și putere Cinci dimensională. Puterea și lumina lui White Buffalo Calf Women 
este cu fiecare dintre voi. Ea vrea ca voi să o ajutati să se manifeste pe Pământ și are 
nevoie de ajutorul vostru. Sunteți din nou în corpul fizic, pe deplin aliniati, și gata să 
deschideti ochii și să va întoarceti la o conștiința normală.  

Eu sunt Juliano. Bună ziua. 
 


