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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 
 
Vom discuta despre cerințele necesare pentru a avansa pe calea de Ascensiune. Există un 
protocol pe care îl puteți urma, care vă va permite să vă completați calea de ascensiune, vă va 
permite ca la momentul potrivit să vă transmutați corpul fizic în corpul vostru pentadimensional, 
ceea ce vă va permite să mergeți în dimensiunea a cincea. Aceste patru aspecte ale căii sunt 
simple și primare. Știu că s-au purtat multe discuții despre diferitele nivele ale dimensiunilor și 
complexitatea energiilor lor, și mai știu că există diferite energii care pot fi percepute. Poate că 
atunci când urmăriți această lectură veți fi surprinși de simplitatea lucrurilor pe care am să vi le 
prezint. 
 
În introducere, vreau să vă spun că țelul căii de ascensiune nu este să deții mai multe calități 

mediumice, să vezi mai multe culori, să vezi sfere de lumină sau să faci o mulțime de exerciții 

extrasenzoriale... Aceste însușiri extrasenzoriale vă fac desigur plăcere și vin ca un avantaj 

secundar al dezvoltării voastre spirituale, al evoluției voastre spirituale. Dar să nu faceți greșeala 

de a crede că trebuie să îți dezvolți însușirile mediumice ca să ascensionezi. Să nu credeți că 

trebuie să fiți în stare să vă vedeți ghizii spirituali, ca să ascensionați. Să nu credeți că trebuie să 

fiți capabili să vă teleportați energetic, ca să ascensionați. Aceste daruri sunt distractive și au 

potențialul unei evoluții înalte. De-a lungul istoriei acestei planete aflate pe calea de ascensiune, 

au existat diferiți învățători și profeți. Acești oameni au avut capacități mediumice de excepție, dar 

asta nu înseamnă că ei au ascensionat. În unele cazuri, darurile extrasenzoriale despre care 

vorbesc au constituit chiar un blocaj și o diversiune pe calea ascensiunii. Astăzi vom lucra cu voi 

asupra a patru aspecte ale căii de ascensiune, și vom fi ajutați de Vywamus și Arhanghelul Mihail. 
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Prima sarcină pe cale este să îți înțelegi misiunea personală și planetară. A doua sarcină este să 

lucrezi în serviciul omenirii și al planetei în general. A treia sarcină este să îți ridici coeficientul de 

lumină spirituală, al patrulea este să cauți Grația. Fiecare din aceste aspecte are un rol important 

pe calea voastră de ascensiune. Este posibil să nu fie glorioase, este posibil să nu fie psihedelice. 

Dar este clar că pentru a ascensiona, pentru a urma calea ascensiunii, este necesar să lucrezi 

din greu. O parte din această muncă este foarte tri-dimensională. Eu sunt uimit de cei care 

lucrează cu dimensiunile a șaptea și a opta, care sunt minunate și foarte atrăgătoare. Acestea 

sunt dimensiuni eterice înalte. Dar când vă gândiți să lucrați cu aceste dimensiuni înalte, vă rog 

să nu vă neglijați munca din dimensiunea a treia. Nu vrem să vă lăsați fermecați de dimensiunile 

înalte și să nu vă mai faceți treaba aici. Mai există multe sarcini și lucrări de îndeplinit și servicii 

de adus, mai sunt multe lucruri de înțeles, și multă Grație de încorporat pe calea ascensiunii 

voastre. Aceste patru elemente constă din munca voastră tri-dimensională. Pentru următoarea 

parte a lecturii, îi dau cuvântul lui Vywamus. Sunt Juliano.  

Salutări, dragi prieteni căutători pe calea ascensiunii! Mă numesc Vywamus. Sunt un psiholog al 

sufletului. Eu privesc misiunea personală și misiunea planetară ca parte a dezvoltării sufletului, a 

istoriei voastre de suflet. Ambele sunt aspecte importante. Iată o perspectivă importantă: nu este 

un accident faptul că v-ați încarnat pe acestă planetă în aceste vremuri și în aceste circumstanțe. 

Sufletul vostru a ales acest timp, acest loc și chiar familia în care vă aflați. Nu există accidente 

când vii pe Pământ, acest lucru nu este întâmplător, și vă sugerez că împrejurările de pe această 

planetă, inclusiv conflictele și polarizările, nu sunt nici ele accidentale. Ele sunt rezultatul unei 

serii lungi de evenimente. O parte din aceste evenimente s-au petrecut pe alte planete, și dramele 

de acolo și curgerea lor au dus la situația curentă de pe Pământ. 

Trebuie să înțelegeți că sufletul are altă perspectivă decât voi, care vă aflați în conștiința egoului. 

Conștiința egoului se relaționează la conștiința animalică, concentrată pe supraviețuire, și are o 

percepție îngustă a mediului înconjurător care susține biosfera. Se poate spune că egoul e centrat 

pe sine și pe supraviețuirea sa. În această energie, voi ați venit pe această planetă pentru lecții 

personale, și sufletul vostru a știut că în această viață vor exista oportunități speciale de a rezolva 

o parte din lecțiile importante de care are nevoie sufletul vostru, pentru că sufletul vostru este 

focusat pe evoluție, este focusat pe absolvirea Școlii Pământ și a ciclului de încarnare de pe 

această planetă.  Dar ca să absolvi această școală, este necesar să îți completezi lecțiile 

sufletului. Care sunt lecțiile sufletului? O parte din aceste lecții sunt evidente, de exemplu să te 

iubești pe tine însuți și să îi iubești pe ceilalți, și în unele cazuri să înveți cum să scapi din relațiile 

abuzive și cum să le eviți. Alte lecții se referă la câștigarea stimei de sine și la iubirea de sine. 

Toate acestea sunt lecții personale ale sufletului. O parte din lecțiile sufletului la nivel personal 

pot implica și ajutarea unui suflet pereche, care s-a încarnat și el pe această planetă. 

Fiecare din voi faceți parte din familii de suflete. Acestea sunt grupuri mici de suflete, din care 

faceți parte. În majoritatea cazurior nu se încarneză împreună tot grupul de suflete. Pot fi de 

exemplu unul sau doi oameni din același grup de suflete, care vin împreună pe planetă. Arborele 

sufletului are ramuri. Este posibil să nu provii din aceeași frunză a arborelui familiei de suflet, dar 

să vii din aceeași ramură sau din același braț mare al arborelui. Când te-ai încarnat pe Pământ, 

ai știut că vei intra în contact cu grupul tău de suflete și vei lucra îndeaproape cu el. Am folosit 

termenul de “grup” cu larghețe, fără să mă refer la flăcările gemene. Conceptul de Flăcări Gemene 
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este un concept popular, dar în general flăcările gemene nu se încarnează împreună. Cel mai 

des flăcările gemene se află în dimensiuni diferite, și când revine acolo o flacără geamănă de pe 

Pământ, aduce cu ea informații și energie care pot fi de ajutor pentru amândoi. Când întâlnești 

alți membri ai grupului tău de sufete, acest lucru ajută la învigorarea și la accelerarea lecțiilor 

voastre personale. De aceea este de dorit și foarte indicat să vă întâlniți cu membrii grupului 

vostru de suflete, să interacționați și să lucrați cu ei. 

Când vorbesc despre misiunile personale din perspectiva sufletului, mă refer la chestiuni legate 

de dezvoltarea personală. Dezvoltarea personală este un concept destul de recent, cu rădăcini 

în gândirea din Occident, opus gândirii din Răsărit. În dezvoltarea personală devii conștient de 

tine însuți ca persoană unică, confruntată cu provocări și probleme de natură personală, care te 

pot stânjeni în dezvoltarea și creșterea ta. Aceste blocaje trebuiesc rezolvate. Uneori aceste 

probleme includ boala fizică sau dizabilități fizice, sau limitări de mișcare. Am să vă dau un 

exemplu. Să zicem că un suflet s-a încarnat pe Pământ și a devenit fotbalist. Dar pentru 

dezvoltarea sufletului său, nu este cel mai bine ca acest om să își dedice viața fotbalului, pentru 

că focusarea pe avere și faimă nu ar permite finalizarea lecțiilor de suflet alese pentru această 

viață. De aceea se va produce un accident, soldat printr-un handicap care va pune capăt carierei 

de sportiv. Din perspectiva sufletului acest lucru ar fi bun, pentru că ar obliga persoana respectivă 

să își facă o altă carieră. Această nouă carieră va putea ajuta persoana să se concentreze pe 

chestiuni spirituale, nu numai pe energia fizică și pe succesul sportiv. 

Vom vorbi acum despre misiunea planetară. Sufletul vostru este avansat, vă asigur că așa este. 

Nu ați citi sau asculta această lectură, dacă sufletul vostru nu ar fi avansat. Misiunea planetară 

vine de la Sinele Înalt. Sinele vostru Înalt recunoaște că există un proces copleșitor de evoluție în 

galaxie și în univers, și grupurile planetare și grupurile de suflet sunt angajate într-un proces de 

evoluție. De fapt există un scop general pentru evoluția acestei planete. Există energii specifice 

care sunt disponibile numai pe această planetă.  Aceste energii speciale au fost descrise ca “liber 

arbitru”. De ce este nevoie de existența liberului arbitru? Liberul arbitru este responsabil pentru o 

mare parte a distrugerii, a contaminării și blocajelor pe care le vedeți acum pe planetă. Dar 

Creatorul a considerat că liberul arbitru al unei planete oferă oportunități de dezvoltare spirituală 

pentru Ascensiune. 

O altă oportunitate spirituală care se dezoltă prin liberul arbitru este ceea ce Arhanghelul Mihail 

numește evoluția lui “B’nai Elokim”.  B’nai Elokim sunt fiii și fiicele lui Elokim (Nota autorului: Am 

flosit litera k în locul literei h, din respect pentru acest nume sacru – este un nume pentru 

Dumnezeu sau Dumnezei) și uneori mă refer la B’nai Elokim ca profeți, mântuitori și mesia. 

B’nai Elokim sunt supraveghetori planetari și au puteri extraordinare de intervenție planetară și 

de mântuire. Mântuirea se definește ca abilitatea de a ridica un suflet într-o dimensiune 

superioară. Dezvoltarea și educația necesare ca să devii un B’nai Elokim sunt disponibie numai 

pe o planetă 3D a liberului arbitru. Pot spune că experiențele și munca voastră în 3D contribuie 

la educația generală, la dezvoltarea și evoluția necesare ca să devii un B’nai Elokim, ca fiii și 

fiicele lui Elokim. De aceea mulți dintre voi, când veți absolvi școala de pe această planetă, veți 

avea oportunitatea să mergeți pe alte planete, care sunt într-un stadiu de dezvoltare egal sau 

chiar inferior față de stadiul de dezvoltare pe care îl experimentează acum Pământul. Experiențele 
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voastre de pe Pământ vor fi valoroase pentru rolul vostru de B’nai Elokim – profeți sau maeștri 

ascensionați, pe planeta unde veți merge în această calitate. 

Dar misiunea voastră planetară ajunge chiar dincolo de conceptele și munca lui B’nai Elokim.  

Misiunea voastră este să ajutați la echilibrarea și vindecarea planetei, la aducerea ei într-o stare 

mai înaltă de echilibru. Știu că uneori există multă dezamăgire și disperare pe Pământ, mai ales 

când vezi starea biosferei și a dezvoltării planetare. Nu vă lăsați copleșiți de disperare. Unii din 

voi ați fost implicați în povestea altor civilizații de pe alte panete. Unii din voi ați mai fost pe Pământ 

altă dată și ați avut experiențe similare, în care forțele întunericului și ale servirii de sine păreau 

să copleșească planeta. În acele vremuri întunecate ați simțit poate disperare și ați abandonat 

lupta. O parte din misiunea voastră planetară de acum este să nu vă lăsați pradă disperării. 

Trebuie să mențineți câmpul de gânduri potrivit, care va contribui la evoluția cu succes și la 

vindecarea cu succes a acestei planete. Vindecarea planetară implică înțelegerea evoluției 

planetare, și ajunge la o perspectivă mai înaltă. Una din misiunile voastre în munca la nivel 

personal și planetar constă din atingerea unei perspective planetare înalte. Aflați că din 

perspectiva de jos, nimic nu mai are sens. Ceea ce se întâmplă pe planetă nu este logic din 

perspectiva contractată a dimensiunii a treia. Există multe întrebări fără răspuns, legate de motivul 

pentru care se petrec lucruri atât de urâte pe Pământ, legate de motivul pentru care există atâta 

durere și distrugere, și atâția oameni care suferă. 

În continuare vom vorbi despre serviciul pe care îl putem aduce. Îi dau acum cuvântul lui Kuthumi. 

Sunt Vywamus. Vă urez o zi bună. 

Salutări! Sunt Kuthumi, cunoscut într-o viață anterioară ca Sfântul Francisc de Assisi. Misiunea 

mea de maestru înălțat se concentrează pe învățătura despre importanța serviciului pentru toți 

cei care caută ascensiunea. Așa cum a spus Juliano, abilitățile extrasenzoriale și puterile 

mediumice sunt seducătoare și fascinante, și aduc mulțumire de sine. Dar când vorbesc despre 

serviciul de bază adus omenirii, ca parte din misiunea voastră personală, mulți oameni nu mai 

sunt așa de entuziaști și bucuroși. Poate nu înțelegeți cum a servi pe cei aflați la nevoie te poate 

propulsa pe calea ascensiunii. Voi începe această parte a prelegerii mele făcând o observație 

simplă: pe Pământ există multe ocazii de a servi omenirea și planeta, mai ales în aceste vremuri, 

poate mai mult decât oricând. Pericolul conflictelor globale este real. Răul făcut mediului 

înconjurător este real. Nevoile celor care necesită ajutor sunt și ele reale, și prin servirea celorlalți, 

vine spre voi o energie foarte puternică. 

În textele mai vechi ale grupurior religioase din Apus, și mă refer aici mai ales la Vechiul 

Testament (Biblia Evreilor), se punea un mare accent pe servirea celorlalți. Se punea accent pe 

servirea lui Dumnezeu, și recomandarea de a servi se regăsește într-una din cele zece porunci. 

Porunca de a servi se reîntâlnește concentrată și în îndemnul: “Tratează-ți vecinul ca pe tine 

însuți. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Poartă-te cu ceilalți așa cum ai vrea să fie tratată 

familia ta”. Aceasta este esența serviciului. 

Amintiți-vă că serviciul este unul din cele patru servicii de bază de pe calea ascensiunii. Poate 

că nu este strălucitor, dar vă asigur că serviciul are cel mai înalt potențial de a vă accelera și 

dizolva karma, și vă poate poziționa într-o situație bună pe calea de ascensiune. De fapt, din 
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cele patru aspecte discutate astăzi, serviciul poate fi cel mai important, mai ales dacă vă spun 

că acum pe Pământ, este o mare nevoie de serviciu. 

Cum puteți servi? Ocaziile de a servi apar în sfera voastră de influență. Fiecare din voi are un 

anumit grup de oameni pe care îi poate ajuta. Fiecare din voi are oportunități specifice prin care 

se poate conecta la anumite grupuri din vecinătate, din orașul vostru sau din țară. Aceste 

oportunități pot părea întâmplătoare, dar ele apar în viața voastră, uneori pe neașteptate. De 

exemplu cineva vă poate invita să țineți o conferință într-un grup. Alteori dorința voastră de a 

servi vă motivează să căutați ocazia de a servi. 

Există oameni care călătoresc în alte țări pentru a servi. În galaxie există o lege de evoluție 

spirituală care spune că ființele evoluate sunt mereu în serviciu – serviciu pentru Creator, 

serviciu pentru evoluția unei planete, serviciu pentru evoluția familiei spirituale și a familiei 

galactice. Serviciul este universal, indiferent în ce dimensiune te afli... Pe măsură ce veți urca în 

dimensiunile superioare, veți fi mai veseli și mai cu antren, pentru că veți înțelege valoarea 

serviciului. De asemenea veți fi mai bine antrenați și mai focusați în ceea ce privește abilitatea 

de a servi. Fiecare din voi are abilități unice și oportunități unice de a servi. Sublinez încă odată 

că această planetă oferă multe oportunități de a servi. 

Oamenii mă întreabă: “Kuthumi, de ce vor așa de multe suflete să vină pe Pământ? Pământul e 

plin de conflicte și polarizări.” Răspunsul este că sufletele din dimensiunile înalte cunosc 

valoarea serviciului și înțeleg cum poate ajuta serviciul la evoluția sufletului. Dar voi nu serviți 

numaidecât pentru evoluția sufletului, voi serviți din iubire, pentru că vreți să ajutați. Un afect 

secundar al serviciului este arderea karmei. Oricât de mult v-aș iubi, trebuie să arăt că fiecare 

din voi mai are karma, pentru că dacă nu ați mai avea karma, nu v-ați mai afla pe această 

planetă. Mai există multe lecții de învățat și multe ocazii de a servi. Când aducem învățături 

despre ascensiune, noi maeștrii înălțați, spunem că aveți ocazia unică de a vă accelera karma 

prin a servi. Accelerarea karmei înseamnă că într-o singură viață (într-o treime sau o jumătate 

de viață) poți învăța și procesa lecțiile din patru până la cinci vieți. 

Este posibil ca în prezent să vă confruntați cu multe greutăți, pentru că ați fost de acord să vă 

accelerați karma. Ați fost de acord să învățați cât de multe lecții este posibil într-o viață, ca să 

puteți ascensiona. Asta înseamnă că la nivel de suflet, ați acceptat accelerarea lecțiilor și karma 

accelerată. Uneori aceste lecții karmice pot părea copleșitoare. Aceste lecții karmice pot părea 

prea greu de acceptat și de rezolvat. Aceste lecții ale sufletului foarte dificile, pot duce uneori la 

disperare și dezamăgire. Dar gândiți-vă că voi vreți să ascensionați: vreți să ieșiți din ciclul de 

încarnări de pe Pământ. În mijlocul conflictelor și polarizărilor de pe această planetă, aveți 

această ocazie. Aveți ocazii minunate de a rezolva karma rămasă nerezolvată din alte vieți. 

Vestea bună este că veți beneficia de ajutor înalt. Problemele cu care vă confruntați pot părea 

de netrecut, dar dacă reușiți să serviți în continuare, acest lucru va arde karma și problemele 

vor părea mai puțin dificile, din cauza energiei bune și a cooperării spirituale înalte de care veți 

beneficia. Pe această planetă există ocazii unice de a servi, atât la nivel personal cât și la nivel 

planetar. Profitați de aceste ocazii. Dați curs iubirii voastre pentru omenire și pentru planeta 

Pământ, urmați porunca – “Poartă-te cu aproapele tău așa cum vrei să se poarte lumea cu tine”. 
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Sunt Kuthumi. Îi dau acum cuvântul Arhanghelului Mihail. Vă urez o zi bună! 

Salutări! Sunt Arhanghelul Mihail. Vreau să vorbesc despre Grație, și veți fi poate surprinși să 

aflați că Grația este una din cele patru căi de ascensiune. Voi aborda mai multe aspecte ale 

Grației, și o voi defini.  

Primul aspect este că Grația suspendă dificultățile karmice și energia care vi se pare de 

neînvins. Poate aveți o problemă pe care ați încercat să o rezolvați fără succes. Poate aveți 

probleme la nivel fizic, mental, emoțional sau chiar în viața spirituală, probleme atât de 

complexe încât vi se pare că nu aveți cum să le depășiți. Din acest motiv vă simțiți probabil 

descurajați. Ați făcut tot ce stătea în puterea voastră, dar fără rezultat. Dintr-o sumedenie de 

motive, vă aflați într-o situație din care nu puteți rezolva problema. Știu că există chiar cazuri 

când oamenii vor să renunțe la luptă și să își părăsească trupul. 

În realitate asta face parte din procesul de rezoluție karmică. Când e vorba de Grație, spuneți 

ceva de genul: “O Creator a tot ce exită, maeștri înălțați, ghizi și învățători, am făcut tot ce am 

putut, fără rezultat. Dăruiți-mi Grația, ca să trec peste aceste greutăți, fără a se întâmpla 

nenorociri pentru mine și familia mea.” Am putea spune că Grația e ca o răsplată: e ca o 

suspendare a pedepsei karmice. De exemplu există conceptul de grațiere a unui pușcăriaș. 

Când ierți și scutești de pedeapsă pe cineva, îl grațiezi, îi oferi Grație. Îl eliberezi și îl scutești de 

pedeapsă. 

Ce trebuie să faci ca să meriți Grația, ca să o câștigi? Este o întrebare bună, o întrebare 

importantă. Primul și cel mai important aspect al cuceririi grației este sinceritatea, claritatea și 

devotamentul pentru calea pe care o urmezi. Claritatea înseamnă că îți dai seama că nu poți 

depăși problema orice ai face, și ai nevoie de o pauză; ai nevoie de o suspendare. Uneori este 

chiar util să specifici că suspendarea unei dificultăți karmice te va ajuta să servești mai bine și 

mai mult. Am auzit părerea că așa ceva este un fel de “tocmeală”. Îi spui Creatorului: “Dacă mă 

scapi de boala asta, voi servi mai bine cauza divină.” Dacă ești sincer, este o abordare legitimă. 

Dacă ți se ridică povara, vei putea face mai mult în serviciul divin. Dar amintiți-vă că trebuie și 

să vă respectați angajamentul. De asta am spus că ingredientul cel mai important este 

sinceritatea! 

Există mai mulți mari ghizi spirituali care vă pot ajuta când căutați grația. Printre aceștia este 

desigur Maica Domnului, Maria Magdalena, Arhanghelul Mihail, Arhanghelul Gabriel, 

Arhanghelul Rafael, Quan Yin și Isus/Sananda.  

În învățăturile Kabalei există un concept frumos referitor la invocarea Grației, concept care s-a 

transmis mai departe în tradiția creștină. Acest concept spune pe scurt că te predai puterii lui 

Dumnezeu, cu alte cuvinte – Facă-se voia Ta, nu voia mea. Karma care este insurmontabilă din 

punct de vedere energetic, se transformă în predarea față de voința divină. Atunci când te 

predai, intri într-o energie spirituală superioară, care va permite Grației să curgă în viața ta 

personală. Sunt Arhanghelul Mihail. Îi dau acum cuvântul lui Juliano. Vă urez o zi bună. 

Salutări! Sunt Juliano. Revin la al patrulea aspect al ascensiunii, la fel de important – anume 

“ridicarea Coeficientului de Lumină Spirituală”, sau “creșterea energiei de lumină spirituală”, 



 

7 
 

ridicarea vibrației spirituale. Aceasta cred că este calea care vă va plăcea cel mai mult. Este 

calea despre care s-a vorbit cel mai mult, care aduce multe recompense.  

Este necesară o înțelegere fundamentală a faptului că universul tridimensional este un câmp de 

energie vibratorie. Totul vibrează: totul este pe o anumită frecvență. Pe calea ascensiunii, 

înțelegem că dimensiunea a treia este contractată și de o frecvență mai joasă. Dacă vrei să urci 

în dimensiunile înalte, este necesar să îți ridici frecvența de vibrație. În mod deosebit aura 

voastră, câmpul vostru de energie, este necesar să vibreze la un nivel superior, să aibă o 

vibrație superioară. 

Cum se face asta? Există mai multe exerciții și metode pentru a înainta pe această cale 

măreață, și acestea includ vizitarea locurilor sacre, experimentarea energiei sacre a acelor 

locuri, să lucrezi în momentele sacre, să îți chemi ghizii și învățătorii să coabiteze cu tine, să te 

rogi și să faci meditație. De asemenea poți continua să creezi zone sacre, pe care noi arcturienii 

le numim “Orașe Planetare de Lumină”. Poți să lucrezi cu cristale eterice, te poți proiecta mental 

în dimensiunea a cincea, te poți proiecta la Lacul cu Cristalul Arcturian, care este la Templul de 

Cristal. 

Există multe metode prin care îți poți ridica câmpul de lumină și energie spirituală. Este necesar 

să privim situația de pe Pământ într-un mod realist. Pe această planetă există multe zone cu 

energie joasă, în care se fac lucruri de vibrație joasă, care au un impact destructiv asupra 

planetei Pământ. Pe măsură ce vă ridicați frecvența, vă crește nivelul vibrațional. Sunt sigur că 

este foarte dureros pentru voi să vedeți cum se desfășoată aceste energii joase pe Pământ. Dar 

trebuie să vă protejați: este necesar să vă izolați câmpul de energie, ca să îl apărați de energiile 

joase. Pe măsură ce vă protejați și izolați câmpul de energie și păstrați vibrația înaltă de lumină 

spirituală, trebuie să găsiți modalități de a lucra într-o rețea cu alte grupuri spirituale și prieteni. 

Găsiți alți oameni spirituali care să vrea să lucreze împreună, ca să creeze o rețea de energie 

spirituală înaltă de vindecare, pe calea de ascensiune. Acest lucru va întări “câmpul de gânduri 

vibrațional” pentru Ascensiune.  

Se poate medita asupra tiparului de gânduri și în Templul Virtual Arcturian. Știu că în prezent 

realizați  muncă excelentă la Templul Virtual. Pentru aceia din voi care nu știu, Templul Virtual 

este un templu eteric descărcat pe Pământ de pe Arcturus, care are abilitatea de a accelera 

puterea gândului. Vorbim despre concepte interesante de folosire a tehnologiei 5D pentru 

accelerarea și amplificarea gândurilor. Puteți folosi această tehnologie a gândului și o puteți 

descărca în câmpul dinamic de gânduri al Pământului, cunoscut sub numele de Noosferă. Unul 

din aspectele cele mai importante ale îmbunătățirii câmpului de gânduri pentru ascensiune și 

vindecare și echilibru planetar, este conectarea cu alte semințe stelare într-o rețea, și susținerea 

acelei rețele. Vizualizați un câmp de gânduri și un câmp de energie de vibrație înaltă care se 

conectează literalmente ca o rețea energetică în jurul planetei. Vizualizați materializarea rețelei 

ca forță de energie. 

Gândiți-vă la Orașele Planetare de Lumină. În jurul Orașelor de Lumină există un câmp de 

gânduri de protecție, astfel încât să nu poate pătrunde în oraș fiiințele de vibrație joasă, ca să 

facă lucruri urâte. Crearea unui câmp de gânduri poate ajuta la ridicarea vibrației spirituale a 

planetei. Acest gen de câmp de gânduri și de rețea se poate numi rețea de gânduri. Da, folosim 
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liniile de rețea; da, folosim meridianele care susțin energia câmpului de gânduri. Vizualizăm 

Pământul ca ființa spirituală care este. Monitorizați-vă și ridicați-vă vibrația spirituală la cel mai 

înalt nivel posbil. Includeți în tehnicile folosite metode ale nativilor amerindieni cum ar fi Roata 

Medicinei. Roata Medicinei este un câmp de gânduri. Noi vrem să ridicăm coeficientul de 

Lumină Spirituală al planetei. Vrem să ridicați Coeficientul de Lumină Spirituală al orașului 

vostru, și Coeficientul de Lumină Spirituală al vostru personal. Puteți să vă ridicați Coeficientul 

de Lumină Spirituală dacă studiați, citiți și predați la cursanți lucruri spirituale, și aveți experiențe 

spirituale de vârf. Căutați lumina înaltă de câte ori se poate. 

În concluzie, vreau să spun că ne aflăm acum în pragul intersectării dimensiunilor. Această 

intersectare aduce mai multă lumină și energie, care vine să ridice Coeficientul de Lumină 

Spirituală și vibrația spirituală a câmpului de energie al tuturor căutătorilor de lumină. Este o 

mare ocazie să vă aflați acum pe o planetă tridimensională. Polarizările sunt puternice, dar 

lumina spirituală este puternică și ea. Alegeți calea vibrației spirituale înalte și bucurați-vă de 

noile învățături și de energia cuantică din dimensiunile înalte, incusiv a opta și a noua. Bucurați-

vă de toate astea și primiți-le! Primirea luminii din toate dimensiunile înalte constituie o ridicare a 

vibrației spirituale, care se petrece acum și va spori din ce în ce mai mult. Sunt Juliano. Noi 

suntem arcturienii! 


