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Salutări, dragi prieteni semințe stelare! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

Ne-ar plăcea să începem anul 2019 cu o meditație specială care vă conectează la steaua Arcturus și la 
arcturieni. Dacă vă amintiți, prima carte pe care am adus-o pe Pământ prin intermediul acestui medium 
se numea Conectarea cu arcturienii. Conectarea cu noi este o parte importantă a dezvoltării voastre 
spirituale și are să vă ajute în munca voastră spirituală, ca vindecători la nivel personal și planetar. 

Vrem să vă oferim o perspectivă specială asupra modului în care vă puteți conecta cu noi prin meditații. 
Mai întâi este necesar să vă prezint câteva explicații pe scurt despre energia cosmică și despre cum se 
conectează energia cosmică la Pământ. Nu este un secret faptul că Pământul nu este izolat în galaxie sau 
în univers, și nu este un secret că Pământul este scăldat continuu de radiații, de energie cosmică și de 
lumină din diferite surse din această galaxie și din afara galaxiei, din univers. De exemplu astronomii 
moderni pot să recepționeze energie de peste tot din univers, mergând înapoi în timp până la Big Bang, 
care se estimează că s-a produs acum aproximativ 13,7 miliarde de ani. 

Dar acum ne interesează stelele voastre personale, energia voastră personală, de ce este bine să vă 
conectați cu arcturienii și cum vă puteți conecta cu energia arcturiană. Cei care studiază Tao știu că 
fiecare om are o stea personală în galaxie. Ne-ați întrebat de multe ori: „Unde este planeta mea de 
baștină?”, „Unde este steaua mea?” În sufletul vostru există un dor profund de a reveni la planeta 
voastră de baștină, la steaua de bază. Cum se explică acest dor? În multe cazuri, sufletul vostru a intrat 
în acest univers și în această galaxie prin intermediul planetei de baștină, prin urmare s-ar putea spune 
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că planeta de baștină este locul în care v-ați născut. Este locul în care ați experimentat pentru prima 
dată conștiința a ceea ce sunteți și conștiința a ceea ce faceți. 

Ca semințe stelare, voi sunteți călători ai sufletului. Semințele stelare s-au încarnat în multe sisteme 
planetare diferite din galaxie, inclusiv pe Arcturus. Știu că unii din voi veniți din alte sisteme stelare 
înafară de Arcturus, de exemplu din sisteme stelare cum ar fi Antares, Pleiadele, Alano, Sirius. Aș putea 
enumera și alte stele, ale căror nume nu s-au mai auzit pe Pământ. Numele stelelor folosite de către 
astronomi au fost inventate pe Pământ. Unele din aceste „stele personale” au nume galactice, iar altele 
au nume folosite numai pe Pământ. 

Voi aveți acest imbold puternic de a vă conecta cu planeta de baștină, cu steaua de bază, pentru a vă 
alimenta cu energia și lumina sa puternică. Steaua de baștină și planeta de bază vă poate oferi 
susținerea spirituală care vă umple, vă hrănește și vă revigorează. În aceste vremuri de transformări 
planetare și politice dramatice, este deosebit de important să vă activați această conectare ca semințe 
stelare și să o simțiți. 

Vom vorbi acum desre Arcturus ca stea personală. Unii din voi puteți fi din alte sisteme planetare unde 
este planeta voastră de baștină, dar vă simțiți profund conectați la Arcturus. Care este firul comun, care 
este veriga comună care vă atrage către energie stelară arcturiană? 

Pentru a răspunde la această întrebare, vreau să vă amintesc cum vedem noi, arcturienii, rolul nostru în 
galaxie și rolul nostru în dezvoltarea spirituală și progresul Pământului. Acum voi vorbi despre Poarta 
Stelară. Noi ne considerăm ființe de o evoluție spirituală avansată din această galaxie, și simțim că avem 
o misiune specială de a merge departe în galaxie pentru a ne conecta cu semințele stelare din acest 
sector al galaxiei. 

Călătoria noastră atât de departe prin galaxie are scopuri multiple, foarte importantă fiind ajutarea 
semințelor stelare de pe Pământ. Știm cât de important este ca semințele stelare să fie trezite. Gândiți-
vă o clipă la călătoria voastră pe această planetă și la cât timp a durat ca să vă treziți. După ce v-ați trezit 
la moștenirea voastră de semințe stelare, poate că nu v-ați simțit susținuți. Poate că nu ați știut ce să 
faceți cu această trezire. Poate v-ați simțit izolați, poate ați simțit că sunteți altfel decât ceilalți. Poate ați 
simțit că nu sunteți înțeleși, dar nu ați renunțat și ați căutat alți oameni care au dorința de a se conecta 
cu arcturienii. Noi suntem gardienii Porții Stelare și din acest motiv avem abilitatea specială de a vă ajuta 
(prin munca noastră) să vă conectați cu alte planete de baștină, din alte sisteme stelare. Noi avem un 
acces special și abilități speciale prin natura muncii noastre, și putem să vă ajutăm să vă conectați la 
planeta voastră de baștină, oriunde ar fi ea. 

Eu am mai descris Poarta Stelară folosind diferite metafore, dar metafora mea favorită este comparația 
Porții Stelare cu o gară. Vizualizați o gară unde este afișat mersul trenurilor, care spune de exemplu că 
trenul ăsta merge la New York, sau trenul acela merge la Frankfurt sau la Istanbul, sau la Beijing. Voi vă 
aflați în această gară și vă puteți transfera în multe orașe mari de pe Pământ. Poarta Stelară este ca o 
gară unică, o gară deosebită. Poarta Stelară vă oferă accesul la planeta voastră de baștină, la steaua 
voastră de bază, chiar dacă aceasta se află în altă dimensiune. Poarta Stelară este un instrument 
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puternic, iar noi ca lucrători stelari, vă putem ajuta să vă conectați la orice sistem stelar de care 
aparțineți. 

Mai avem și alte unelte care vă pot ajuta să accesați sistemul vostru stelar personal și să vă conectați la 
el. Exercițiile de meditație vă pot oferi un mod accesibil de conectare la steaua voastră de bază. Gândiți-
vă la energia cosmică din stele care vine la voi, și la abilitatea voastră minunată de a lucra împreună. Voi 
aveți ablitatea de a vă focusa energia și gândurile asupra stelei Arcturus. 

Începem acum meditația de conectare la steaua Arcturus. (Intonează „OOOOOO, OOOOOO.”) Lăsați ca 
aceste sunete să curățe toate energiile joase din jurul aurei voastre. (Intonează „OOOOOO, OOOOOO.”) 
Vizualizați-vă cum stați așezați într-un cerc uriaș care înconjoară Pământul. Proiectați-vă eteric, cum stați 
așa așezați, în Inelul de Ascensiune din jurul Pământului. 

Sunteți așezați energetic în Inelul de Ascensiune din jurul Pământului și la mijlocul acestui cerc uriaș, 
deasupra Pământului, se află David, mediumul care canalizează aceste cuvinte. David stă așezat într-un 
scaun suspendat la aproximativ 100 de mile deasupra Polului Nord. Pentru că David a lucrat cu noi, 
energia sa este conectată la steaua Arcturus, iar energia de pe Arcturus este descărcată direct în Chakra 
Coroană a lui David, apoi este trimisă la voi printr-o linie care merge de la Chakra Coroană a lui David la 
Chakra Coroană a voastră. Este o energie cu acțiune generală, așa încât vom intra în meditație și vom 
simți această conectare. Vom păstra tăcerea o vreme. (Liniște). 

Acum vreau să vizualizați steaua Arcturus chiar deasupra lui David. (Liniște) Simțiți conectarea la 
Arcturus. Simțiți cum conectarea la noi, arcturienii, vă umple energetic aura și Chakra Coroană. Acum 
trimitem din sistemul nostru lumina arcturiană albastră de vindecare vibrațională, activând prin această 
metodă energia fiecăruia din voi. Această energie de vindecare trece prin David la fiecare din voi, care 
stați așezați în cerc în Inelul de Ascensiune. Primiți acum lumina albastră arcturiană. 

Eu, Juliano, așez acum nava spațială Athena deasupra lui David, deasupra Polului Nord, într-un spațiu 
interdimensional situat la aproximatic 500 de mile deasupra Pământului. Eu mă aflu în această navă 
spațială și susțin curgerea energiei arcturiene către David, apoi către voi. Noi putem rafina și transforma 
energia arcturiană la cea mai înaltă frecvență pe care o puteți accesa și integra. Aducem energia de la 
steaua Arcturus la nava spațială și apoi mai departe la David și la voi. Această energie a fost rafinată și 
procesată în așa fel încât să se integreze bine. (Cântă „OOOOOO.”) Lăsați această energie aurie-albastră 
să coboare în fiecare din voi, ca o lumină de vindecare personală. Puteți trimite această energie în orice 
parte a corpului fizic doriți. Această lumină și energie aurie este acum descărcată și distribuită în corp. 
Vom păstra din nou tăcerea. (Liniște). 

Acum vom trimite o energie de activare a tehnologiei spirituale. Voi sunteți învățători, sunteți 
vindecători, iar noi activăm și trimitem către voi informații noi privind tehnologia spirituală. Această 
energie are de a face cu tehnici de vindecare personală cum ar fi Oul Cosmic, reenergizarea organelor, 
curățarea sistemului imunitar, reechilibrarea și restabilizarea corpului emoțional, restabilizarea corpului 
mental, detoxifierea tuturor sistemelor și îndepărtarea oricărei toxicități. Este o lumină verde specială 
de vindecare, care intră în corpul vostru prin această metodă. Primiți acum această energie verde de la 
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steaua Arcturus, prin nava mea spațială Athena, apoi prin David. Această energie circulă acum prin 
fiecare din voi. (Liniște). 

Permiteți acestei frumoase energii verzi arcturiene să curgă prin tot corpul vostru, prin toate celulele, 
prin toate organele, prin cele patru corpuri. Această lumină verde curge prin corpul vostru. Ea vă curăță 
corpul. Ea aduce vindecare prin îndepărtarea tuturor toxinelor, care ies din corpul vostru și se scurg în 
Pământ. Energia toxică este acum dată afară din corpul vostru, de un șuvoi puternic și continuu de 
lumină verde arcturiană. (Cântă „OOOOOO, OOOOOO.”) 

Sporesc acum intensitatea luminii verzi de vindecare de la steaua Arcturus. Lumina ajunge la voi și vă 
ridică vibrația, curățând fiecare celulă din corp. Intrăm din nou în meditație. (Liniște) Un val uriaș și 
puternic de lumină verde ca un ocean de lumină, ca un val din ocean, este trimis acum în jos către voi. 
Primiți-l! Vizualizați cât mai bine puteți această lumină verde arcturiană și această energie, cum intră în 
fiecare celulă din corpul vostru și o purifică, îndepărtând orice toxină, orice blocaj, orice întuneric. Este o 
lumină verde foarte puternică. (Liniște). (Intonează o rugăciune într-o limbă galactică). (Cântă 
„OOOOOO.”) 

Vedeți cum lumina verde îndepărtează toate toxinele, care sunt sunt date afară din corp și se scurg în 
Pământ. Toată energia nedorită vă părăsește corpul, acum! Aceasta include orice fel de entități, larve 
sau spirite negative, care ar putea fi atașate. Acestea sunt îndepărtate. Ele nu pot suporta această 
lumină verde de vindecare. Foarte frumos! Pământul primește această energie negativă și o consumă. 
Energia verde aduce armonia și echilibrul și vine de pe Arcturus prin nava spațială, apoi trece prin David 
și ajunge la fiecare din voi, aducându-vă celulele într-o stare de armonie. Vă conectați acum pe deplin la 
steaua Arcturus și experimentați o vindecare cosmică arcturiană, autentică. 

Acum vom trece la alchimia spirituală care poate influența transformarea planetară și vindecarea 
planetară. Alchimia spirituală necesită o frecvență mai înaltă, o vibrație mai înaltă, necesită o energie 
mentală superioară. Necesită abilitatea de a te uni cu alte semințe stelare, cu alte semințe stelare 
arcturiene, cu alte semințe stelare care gândesc ca voi. Unirea cu alte semințe stelare vă sporește 
abilitatea de a folosi putere arcană și forța energiei magnetice. Este necesar să aveți o vibrație specială 
în care puteți mai întâi accepta alte semințe stelare arcturiene, pentru a lucra împreună cu ele ca grup. 
Este necesar un anumit devotament personal și energetic pentru a te uni cu energiile celorlalți, pentru a 
depăși teama de a face parte dintr-un grup și a renunța la egou, ca să te unești cu energia grupului. Este 
necesar să ai o încredere deplină că vei putea lucra împreună cu ceilalți în armonie și echilibru, pentru 
binele cel mai înalt. Energia de grup și unitatea de grup au o vibrație specială. 

Trimit acum în jos către voi lumina arcturiană violetă, și o distribui la fiecare din voi. Această lumină vă 
va permite să vă accelerați conștiința de grup, energia de grup, coeziunea de grup și coerența voastră de 
grup. Această lumină vă va ajuta să folosiți într-o lumină înaltă toate instrumentele de lucru spiritual de 
la arcturieni. Prin conectările voastre puternice de grup, veți putea lucra eficient pentru binele cel mai 
înalt al acestei planete. Trimit în jos către voi flacăra violetă arcturienă. (Intonează un sunet). Primiți 
acum flacăra violetă, pe care o puteți folosi pentru serviciul planetar și pentru coeziunea de grup. 
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Folosiți acum lumina stelară arcturiană, pe măsură ce lumina violetă intră în câmpul vostru de energie. 
Vom păstra acum tăcerea. (Liniște). 

Primiți cu bine această energie. Abilitatea voastră de a lucra împreună pentru vindecarea planetară este 
acum accelerată. Acum voi trimite în jos o lumină specială, ca să accelerez energia voastră mentală. 
Această energie vă va hrăni gândurile și ideile. Avem credința că gândurile creează realitatea. Este 
necesar să medităm împreună, pentru a crea un câmp de gânduri adecvat. În prezent există pe Pământ 
multe gânduri care nu au nimic spiritual, care umplu Noosfera. Abilitatea de a accelera în mod pozitiv 
gândurile spirituale din Noosferă, se numește „Noorelativitate”. Puteți folosi această abilitate a 
Noorelativității de a modifica tiparele de gânduri. 

Noorelativitatea reprezintă un nivel de lucru planetar extrem de înalt, și este nevoie de cea mai pură 
minte, de cea mai pură intenție. Cea mai înaltă frecvență și vibrație din univers este gândul pur. Dar este 
foare greu și este nevoie de mult antrenament ca să reușești să ai un gând pur, și să descarci apoi acel 
gând pur în Noosfera planetei. Un astfel de gând pur este, de exemplu, Conștiința Cristică. Simpla rostire 
a cuvintelor „Conștiința Cristică” poate să umple Noosfera cu lumină pozitivă de vindecare pentru toată 
lumea. Un alt gând pur pozitiv îl găsim în cuvintele „Conștiința Mesianică”. Conștiința gândului pur 
include abilitatea de a medita și de a te angrena la conștiința înaltă. Angrenarea la un gând pur va spori 
eficiența meditațiilor. De fapt, gândul pur există dincolo de cuvinte. Aceasta înseamnă că gândul pur va 
rămâne în Noosferă și după ce meditația la acel gând s-a încheiat. 

Un gând normal poate conține energia iubirii și a echilibrului înalt, dar el va rămâne în Noosferă pentru 
foarte puțin timp. Dar în cazul unui gând pur angrenat la conștiința înaltă, energia vibrației gândului 
rămâne în Noosferă și după ce ai plecat și ți-ai retras energia. Gândul pur are o viață a sa proprie. Ca să 
ajungi la un asemenea nivel de energie mentală, ai nevoie de purificarea luminii albe pe care v-o trimit 
acum. Primiți acum în mintea voastră, în corpul vostru mental, această lumină albă pură și lăsați această 
lumină albă să se înfășoare ca un halou în jurul umerilor și în jurul capului. Lăsați ca lumina albă să se 
descarce acum în aura voastră. Lumina albă pură traversează acum corpul vostru mental și îl purifică 
(Intonează sunete). 

Corpul vostru mental este acum purificat și puteți avea gânduri pure, de cea mai înaltă frecvență. 
Această frecvență a gândului va fi atât de puternică încât veți putea trimite acest gând în Noosferă iar 
după ce veți pleca, după ce vă veți retrage energia, acel gând va rămâne acolo, la fel de puternic ca 
atunci când încă mai erați angrenați la el. Acesta este nivelul de lucru cu Noosfera, pe care ne străduim 
să vi-l predăm. 

În concluzie v-am trimis diferite frecvențe de lumină și diferite activări, printre care lumina albastră, 
lumina verde, lumina aurie, lumina violetă și lumina albă. V-am ajutat să vă conectați puternic cu steaua 
Arcturus. Vreau să știți că pentru voi, steaua Arcturus este o stea personală, și puteți veni pe steaua 
Arcturus oricând, ziua sau noaptea. Noi suntem mereu aici și vă așteptăm. De pe steaua Arcturus puteți 
apoi merge mai departe în alte părți ale galaxiei.  

Vă proiectați în sus prin nava mea spațială la steaua Arcturus, simțind minunata ridicare energetică și 
conexiune cosmică, oferite de Arcturus. Acum reveniți înapoi pe Pământ. Mediumul își părăsește poziția 
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din centrul cercului și coboară în corp. Părăsiți poziția voastră din Inelul de Ascensiune și cercul de 
lumină, și coborâți în corp pe deplin conștienți și integrați, în timp ce continuați să descărcați toată 
această lumină de vindecare în sistemul vostru. Lumina violetă, lumina albastră, lumina albă, lumina 
aurie, frecvențele diferite de lumină arcturiană cu care am lucrat, se află acum în sistemul vostru, în 
câmpul vostru vibrațional, și toate celulele voastre au fost armonizate. Corpurile voastre mental, 
emoțional și fizic sunt acum aliniate. Vă simțiți energizați și aveți o activare nouă a ascensiunii voastre. 

Ultima parte a lucrării de astăzi vorbește despre Ascensiune. Eu Vorbesc despre Ascensiune atunci când 
vă aflați pe deplin în corpul vostru de pe Pământ, pentru că veți dori să fiți pe deplin ancorați în corpul 
vostru de pe Pământ atunci când veți ascensiona. Vă rog să rostiți acestă afirmație: „Eu (numele tău), 
sunt acum pregătit/ă pentru Ascensiunea mea”. Repetați afirmația: „Eu (numele tău), sunt acum 
pregătit/ă pentru Ascensiunea mea.” (Intonează „OOOOOO, OOOOOO.”) Și chiar așa va fi.  

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 

 

 


