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Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii!  Vreau sa discut cu voi astazi 
despre un subiect important, si anume coborarea si conectarea sau ancorarea 
energiei pentadimensionale in dimensiunea a 3-a. Pot sa spun ca aceasta lectura va 
fi o aplicare mai practica a multor principii ale muncii pentadimensionale. Sunteti cu 
totii constienti de dimensiunea a 5-a si de multele bucurii si energia extinsa care 
exista in aceasta dimensiune.  Stiu ca voi toti asteptati cu sufletul la gura si cu mult 
entuziasm propria ascensiune. Stiu ca ati schimba imediat viata in dimensiunea a 3-a 
pentru cea din dimensiunea a 5-a. Desigur, exista exceptii, pentru ca stiu ca exista 
atasamente si o anumita munca personala pe care unii dintre voi o aveti de facut, 
care va tine inca aici in dimensiunea a 3-a. Spun asta fara nicio judecata. Dar 
asteptati ascensiunea si iata-va pusi in fata realitatii existentei voastre in 
dimensiunea a 3-a.  
 
     Astazi vreau sa ma concentrez pe aceasta tema importanta, si anume, cum sa 
directionati energia pentadimensionala in viata voastra tridimensionala de acum? 
Cum puteti folosi constienta largita si constientizarea luminii inalte, astfel incat puteti 
sa coborati si sa folositi lumina pentadimensionala pentru a va imbunatati si implini 
viata voastra tridimensionala? Acestea sunt intrebarile principale si aplicarea practica 
a ceea ce vom lucra impreuna in aceasta lectura. Pentru a usura aceasta discutie, m-
am decis sa impart aplicarea energiei pentadimensionale in 4 domenii. Aceste 
domenii sunt cel mental, fizic, emotional si cel spiritual. Cativa dintre voi cunosc 
acestea din Kabbalah ca fiind cele 4 lumi, si exista descrieri kabbalistice specifice si 
denumiri ale acestor 4 lumi. Voi folosi aceste simple descrieri pentru ca va sunt 
cunoscute tuturor.  
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     Cum puteti sa va folositi legatura voastra cu dimensiunea a 5-a pentru a va 
imbunatati lumea voastra mentala, cea fizica, cea spirituala si cea emotionala? Este 
important de subliniat ca aceste 4 descrieri se refera si la cele 4 corpuri eterice care 
sunt atasate energetic de voi. Aveti un corp mental, unul emotional, unul eteric si 
unul fizic. Atunci cand va aflat intr-o stare de constienta extiinsa, puteti sa percepeti 
aceste 4 corpuri. Atunci cand parasiti aceasta planeta, in primul rand este corpul 
spiritual care pleaca; insa, toate cele 4 corpuri interactioneaza. Pentru scopul 
discutiei noastre, vom privi cele 4 corpuri separat, dar acestea interactioneaza in 
unitate si corpul spiritual indeosebi poarta impregnarile celorlalte 3 corpuri. 
(Tonuri OOOOOOHHHHHH) 
 
     Si planeta Pamant, Gaia, sau Bijuteria Albastra, are 4 corpuri. Exista exercitii 
specifice si o munca energetica specifica pe care le puteti face pentru a ajuta la 
coborarea energiei pentadimensionale catre cele patru corpuri ale planetei, sau daca 
doriti numai catre unul sau doua corpuri. Multe din recomandarile pe care vi le voi da 
referitor la corpurile voastre, pot fi aplicate si in cazul Pamantului, cu anumite 
modificari. 
 
     Mai intai dati-mi voie sa privim impreuna asupra corpului mental pentru ca acesta 
contine lumea gandurilor. Este lumea credintelor si lumea monologurilor si 
conversatiei interioare, dar si lumea universala mentala care este constructia sau 
baza care mentine aceasta dimensiunea a 3-a in coheziune. O numesc "campul 
mental tridimensional". Realitatea tridimensionala este compusa si creata de un 
camp mental. Este o energie mentala de grup care este exprimata in acord si 
intelegere si care descrie realitatea dimensiunii a 3-a. Ati fost aculturati, antrenati si 
educati sa participati in acest camp mental. Exista multe unelte care sunt folosite 
pentru a ajuta la solidificarea si ancorarea acestui camp mental. Unele din acestea 
sunt incluse in scoala si educatie. Unele din puterile care mentin acest campt sunt 
implicate in educatie, prin massmedia, cum ar fi televiziunea sau internetul, iar altele 
sunt campuri mentale inerente care se afla in inconstientul vostru colectiv si care sunt 
transmise voua din subconstient. De fapt, subconstientul este o sursa puternica de 
energie mentala, iar o parte din educatia data si controlul campului mental are loc la 
nivel subliminal, sau, altfel spus, sub nivelul constient. Este credinta noastra ca 
subconstientul planetar , subconstientul umanitatii, trebuie sa fie curatat si are nevoie 
de o purificare. 
 
     Dati-mi voie sa prezint cateva credinte si ganduri inalte care sunt 
pentadimensionale.  Exemple de ganduri pentadimensionale pot fi: “Suntem cu toti 
unul.  Adevarata realitate este eterna.  Sufletul meu este etern.  Exista mai multe 
dimensiuni, si sunt capabil sa particip si sa primesc informatii in si din dimensiunile 
inalte si analog in si din dimensiunile joase." Cred ca ati prins idea acum. Gandul 
poate deschide usile in constienta voastra. Credinta in Creator este un gand care 
poate conduce la o expansiune puternica a propriei perspective a acestei realitati. Un 
alt gand puternic ar fi: "Toate lucrurile sunt spre bine" sau "Exista un scop inalt in tot 
ceea ce se intampla". Acestea sunt credinte mai inalte, pentadimensionale care pot fi 
aduse si integrate in dimensiunea a 3-a.  Ati putea folosi aceste tipuri de credinte in 
intelegerea voastra si sa le puneti in practica in viata voastra si evenimentele de zi cu 
zi. Vreau sa considerati ca gandurile si credintele sunt perpectii si energii pe care le 
puteti controla. 
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     Pamantul este o zona a liberului arbitru, ceea ce are multe implicatii. Pe de o 
parte, asta inseamna ca ati putea merge unde doriti si sa faceti ce doriti, dar cu totii 
stim ca exista restrictii. Uneori oamenii traiesc in societati represive sau poate se afla 
intr-o situatie represiva. Dar ceea, ce este mereu adevarat, este ca aveti libertatea de 
a gandi si crede ce doriti. Atunci cand va priviti viata, incercati sa incorporati credinte, 
idei si ganduri pentadimensionale in corpul vostru mental. Aceste ganduri 
pentadimensionale vor avea un efect pozitiv. De fapt chiar si psihologia moderna va 
va spune ca ceea ce ganditi afecteaza ceea ce simtiti. Ceea ce ganditi poate afecta 
si structurile voastre fizice. Cu cat de mult puteti sa lucrati cu ganduri inalte cum ar fi 
cele ce le-am exprimat, cu atat mai multa armonie va fi prezenta in viata voastra, si 
de asemenea, puteti sa-i invatati pe ceilalti sa gandeasca pentadimensional.  
 
     Dati-mi voie sa trec acum la corpul emotional pentru ca exista sentimente 
pentadimensionale si tridimensionale. Sentimentele si emotiile pentadimensionale le 
puteti vedea des la marii profeti, guru sau lideri spirituali pe aceasta planeta. Acestea 
includ, fara sa fie limitate la acestea, bunatate plina de dragoste, acceptanta, gratie, 
intelegere, si bineinteles, in general, dragoste. Sentimentele pentadimensionale sunt 
extrem de puternice. Se arata intr-adevar o constienta inalta pentadimensionala 
atunci cand puteti face experienta acestor sentimente inalte in adancurile acestora, si 
astfel sa puteti sa le aplicati in viata voastra si monologurile voastre interioare. Puteti 
sa exprimati bunatate catre voi insiva si fata de altii, si puteti sa simtiti si acceptanta. 
Acest lucru este cateodata dificil datorita razboaielor, conflictelor si distrugerii, a 
polarizarii la care sunteti acum martori. Nu este usor. Bunatatea si acceptanta in 
dimensiunea a 5-a trebuie sa includa judecata si discernamantul.  Cand priviti 
planeta cu bunatate, trebuie sa acceptati si sa vedeti ca este nevoie si de judecata. 
Judecata poate include bunatatea. 
 
     Exista un sistem mai larg de reincarnare numit karma, iar cei care comit atrocitati 
si distrugere acum pe planeta Pamant vor avea de infruntat consecintele propriilor 
fapte si actiuni. Daca priviti distrugerea care are loc acum, este inca posibil sa priviti 
oamenii care comit aceste fapte cu bunatate si acceptanta, dar, va rog sa intelegeti, 
trebuie sa existe si judecata, o consecinta karmica pentru actiunile lor. Din nefericire, 
se poate sa nu vedeti aceste consecinte karmice sa aiba loc imediat, dar daca 
schimbati perspectiva in cea pentadimensionala, si va ridicati sa puteti percepe, 
puteti sa vedeti ceea ce se va intampla cu unele dintre aceste persoane in viitor, care 
comit fapte crude si rele. Acest lucru nu face sa fie iar bine ceea ce s-a distrus, nu 
scuza ceea ce fac. Dintr-o perspective mai inalta, pentadimensionala puteti sa vedeti 
si sa stiti ca exista o reactie karmica in calatoria sufletului acestor oameni. Ar putea fi 
mai usor si poate mai acceptabil, daca ati putea sa vedeti consecintele karmice 
imediat. In unele cazuri exista un efect karmic direct asupra oamenilor care comit 
atrocitati si fac rau. In unele cazuri, oamenii sunt prinsi si bagati in inchisoare. In alte 
cazuri oamenii sufera si se pot vedea consecintele propriilor actiuni. Atunci cand va 
privim pe voi, care va aflati pe o cale mai accelerata a dezvoltarii sufletesti, este 
probabil adevarat ca puteti vedea consecintele propriilor actiuni mai rapid, si, in unele 
cazuri, exista consecinte accelerate imediat. 
 
     Unii oameni care fac rau sunt prinsi si bagati in inchisoare. In multe cazuri puteti 
observa ca exista pedepse si consecinte sau le putem numi in general judecata. Din 
perspectiva pentadimensionala, putem integra bunatatea cu judecata. Cred ca cel 
mai greu de inteles si de acceptat, inclusiv pentru mine insumi, este cat de departe 
poate ajunge aceasta distrugere karmica planetara? Este greu sa vedem cum o 
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planeta draga si speciala noua, care este pretioasa, sa fie distrusa fara sens. Ar fi 
intr-adevar necesar o perspectiva pentadimensionala pentru a percepe ca exista un 
plan mai larg pentru Pamant, si ca acei oameni care comit fapte negative pe planeta, 
vor avea de suferit. Este posibil sa nu fiti martori la acest lucru in aceasta viata. 
 
     Vreau sa va dau un alt exemplu pentru energie mentala pentadimensionala. Imi 
place sa vorbesc despre Albert Einstein, pentru ca el avea abilitatea de a se conecta 
cu dimensiunea a 5-a. De asemenea vreau sa vorbesc despre un alt matematician 
despre care foarte probabil nu ati mai auzit inainte. Numele lui este Aryeh Kaplan, un 
kabalist si fizician evreu. Aryeh rezolva problemele sale si avea cele mai interesante 
ganduri cand statea in cada. El spunea ca umplea cada cu apa calda, se relaxa 
foarte mult, si apoi isi lasa mintea sa se exprime liber. Apoi se gandea asupra unei 
probleme de matematica pe care incerca sa o rezolve. Nu ar fi incercat sa o rezolve 
in modul normal cunoscut, ci mai degraba si-ar fi deschis mintea pana chiar in 
taramurile superioare si ar lasa solutia sa apara. El a spus ca a primit informatii 
grozave in acest fel. 
 
     Albert Einstein a folosit un proces similar pentru a se ajuta sa isi elibereze mintea. 
El a creat "experimente de gandire" in care si-ar fi eliberat mintea si ar fi incerccat sa 
rezolve problemele create de mintea sa. Putem spune ca, daca privim logic asupra 
educatiei primite de Einstein, atunci nu ar fi putut sa creeze aceasta teorie fantastica 
a relativitatii numai din ce a invatat. Putem sa fim cu totii de acord ca a fost un om 
foarte inteligent si ca a avut abilitati speciale, dar sincer vorbind, au existat oameni de 
stiinta si matematicieni care erau mai inteligenti decat el. Nu era cel mai inteligent om 
de stiinta care exista la acea vreme. Existau alti matematicieni care erau mai 
avansati, si poate ati putea spune ca erau si fizicieni mai priceputi decat el. Cum a 
fost posibil asadar ca acest om sa poata crea si sa formuleze una dintre cele mai 
complexe si cuprinzatoare teorii a realitatii, cunoscute sub numele de Teoria 
Relativitatii? Raspunsul este ca a trebuit sa isi elibereze mintea si sa se conecteze cu 
dimensiunile inalte. El a avut abilitatea de a se conecta si a merge intr-un taram mai 
inalt, in dimensiunea a 5-a, unde solutiile au aparut usor. 
 
     Problema este ca ar trebui sa stiti cum sa transferati ceea ce percepeti din 
dimensiunea a 5-a in limbaj sau simboluri care pot fi folosite in dimensiunea a 3-a. 
Un alt exemplu a unei personalitati deosebite care a primit energie 
pentadimensionala ar fi Mozart. Atunci cand Mozart compunea muzica, el era capabil 
sa se conecteze cu taramul angelic si cu muzica inalta. El a avut abilitatea mentala 
sa scrie notele muzicale din ceea ce auzea in taramul pentadimensional. Daca nu ar 
fi avut aceasta abilitate, atunci nu ar fi fost in stare sa transcrie si sa compuna 
aceasta muzica inalta si frumoasa, pe care noi, arcturieniii, o iubim foarte mult. 
 
     Pentru a crea o baza practica, avem un exercitiu pentru voi. Ganditi-va la o 
problema pe care o aveti in dimensiunea a 3-a, poate una  emotionala sau una 
mentala. Poate ca lucrati si incercati sa gasiti o solutie la ceva care aveti nevoie la 
munca. Poate ca va ganditi cum se poate rezolva situatia polutiei radioactive. Poate 
ca incercati sa rezolvati o problema de inginerie sau chiar sa creati un nou motor. 
Poate ca incercati sa rezolvati o problema cu tehnologia solara. Poate incercati sa 
deslusiti lucrurile intr-o relatie personala dificila si cum ar fi cea mai buna cale pentru 
a repara lucrurile sau a intelege prin ceea ce treceti. Poate treceti printr-o depresie 
emotionala sau aveti o lipsa de energie. 
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     In acest exercitiu o sa va cer sa va conectati cu corpurile voastre mai inalte 
pentadimensionale mentale si emotionale. Inchideti ochii, respirati adanc. Simtiti 
relaxarea care va cuprinde si libertatea de a face experienta corpurilor voastre 
emotionale si mentale. Fiti constienti ca ambele corpuri au abilitati inalte de a se 
conecta cu dimensiunea a 5-a. Ganditi-va din nou la problema din perspectiva 
dimensiunii a 3-a pe care v-ati propus-o si incercati sa descrieti aceasta problema 
intr-o singura propozitie in mintea voastra. Conectati-va cu corpul vostru emotional si 
descrieti emotiile care apar. 
 
     Fiecare dintre aceste 4 corpuri are forma corpului vostru fizic, si este ca o copie 
eterica a formei acestuia. La capatul de sus a corpului vostru mental se afla coroana, 
iar coroana are o antena eterica care se poate ridica pana in dimensiunea a 5-a. 
Corpurile voastre mentale si emotionale pentadimensionale exista intr-un plan 
superior acestui taram si acum aveti posibilitatea de a va conecta si primi informatii 
de la aceste corpuri referitoare la intrebarea sau problema pe care ati prezentat-o. 
Vizualizati si simtiti cum antena voastra eterica a coroanei se intinde si se ridica. 
(Tonuri OOOOOOOHHHHHH, OOOOOOHHHHH). Antena se extinde catre 
taramurile inalte. Vizualizati cum se inalta intr-un plan superior.  Vizualizati aceasta 
antena cum se deplaseaza in sus. Se inalta sus si mai sus si mai sus, iese din 
dimensiunea a 3-a si intra in a 5-a, unde aici ajunsa este capabila sa capteze lumina 
si informatia inalte. In acest moment nu va faceti griji ca nu puteti primi informatia intr-
un limbaj verbal direct. Acest lucru va fi posibil intr-un pas ulterior. Primiti orice 
energie si informatie in orice forma care este pentru voi disponibila. Intram in liniste si 
meditatie acum, pentru a face acest lucru. 
     Nu evaluati, nu judecati in niciun fel ceea ce primiti. Antena voastra se afla acum 
in acest loc foarte inalt conectata cu dimensiunea a 5-a, si acum primiti informatii la 
nivel mental, cum ar fi idei si ganduri, si de asemenea primiti si energie emotionala. 
Aceste sentimente sau emotii pot fi unele de acceptanta si bunatate, dar poate sa 
existe si judecata printre acestea. Acum aduceti-va antena din taramurile inalte cu 
toate aceste informatii si toata aceasta energie, si pe masura ce va aduceti antenele 
jos, permiteti cuvintelor sa se formuleze. Aduceti-va aminte ca am spus ca Mozart 
avea abilitatea de a pune muzica ce o auzea in dimensiunea a 5-a pe hartie in forma 
de note? Acum voi aveti abilitatea de a materializa in cuvinte emotiile si gandurile 
inalte a caror experienta ati facut-o, astfel incat puteti evalua, intelege si inmagazina 
informatia. Unul dintre scopurile muncii cu dimensiunea a 5-a este de a inmagazina 
ceea ce ati primit pentru ca sa le puteti folosi mai departe. Dati-va un moment acum 
si permiteti ca acest proces sa se desfasoare pe masura ce antena voastra se 
intoarce. Vom pastra acum un moment de liniste pentru ca sa puteti 
translata/transfera aceasta informatie. Simtiti si stiti ca ati coborat si inmagazinat cu 
succes informatiile primite. Ati perceput si primit de la antena voastra emotii si 
ganduri inalte. Veti fi in stare sa va intoarceti la aceasta energie inalta oricand aveti 
nevoie. 
 
     Cum putem folosi energia pentadimensionala pentru a schimba corpul fizic si de 
asemenea si partea fizica a planetei? Corpul fizic are un rol in desfasurarea karmei 
voastre. De aceea este foarte important cum va tratati corpul fizic. Ati auzit deja 
zicala precum "corpul este un templu", asadar trebuie sa va tratati corpul ca un 
templu, ca un loc sacru. Este vasul vostru si receptorul vostru pentru energie si 
lumina. Exista mai multe tipare de protectie pe care le puteti folosi pentru corpul 
vostru fizic. Acestea includ protectia energetica a corpului vostru prin crearea unui 



6 
 

camp protector, si inseamna totodata si protectia corpului fata de agenti patogeni, 
virusi, cum ar fi virusul Zika sau Ebola, la fel inseamna si protectia fata de cancer. 
Poate va aflati deja intr-o astfel de situatie, pentru aceasta exista si cai de a va intari 
corpul chiar daca aveti aceste probleme. Exista o cale pentru a va vindeca. 
 
     In acest moment pe planeta, voi toti, chiar si cei cu cea mai inalta lumina, sunteti 
expusi la anumiti virusi si la doze inalte de radiatie. Este important de a va solidifica 
sistemul imunitar si campul vostru energetic. Nu va sugeram sa mergeti si sa traiti 
intr-o pestera si astfel sa nu fiti pusi in situatia sa fiti expusi la aceste conditii. Exista 
anumite precautii pe care le puteti lua si acestea includ de exemplu si hrana, ceea ce 
mancati. Va veti da seama ca energia pentadimensionala si gandirea 
pentadimensionala pot influenta direct cum asimilati hrana si de ce vitamine aveti 
nevoie . Unii dintre voi sunteti sensibili sau alergici la gluten, si poate va decideti sa 
nu mai mancati ceva care cauzeaza inflamatii in propriul sistem. Unii dintre voi pot 
decide, la un nivel inalt, ca nu mai aveti nevoie de carne in dieta voastra, si astfel va 
opriti din a consuma carne, sau va puteti decide sa nu mai mancati hrana modificata 
genetic.  Din nefericire nu va pot da o prescriptie generala tuturor, la fel nu va pot 
spune tuturor ca ar trebui sa fiti vegetarieni, sau sa nu mai mancati cereale, dar, ceea 
ce va pot spune tuturor este ca, exista o cale de a va conecta cu adevarul vostru 
inalt, cu vindecatorul din voi insiva, cu doctorul vostru intern din dimensiunea a 5-a, 
care va va face recomandari si va va da sfaturi despre ceea ce este pentru binele 
vostru suprem.  
  
     Acest fapt il gasim si intr-un aspect sau gand foarte important, si acesta este o 
parte din integrarea gandirii pentadimensionale sau a intregrarii si uniunii corpului 
mental cu cel fizic, precum si a manifestatii energiei fizice si a vindecarii la nivel fizic, 
si acest gand suna cam asa: "Pot atrage vindecatorii de care am nevoie pentru a ma 
readuce in echilibru. Pot sa lucrez cu acestia, sa ii gasesc si sa invat de la acestia. 
Trimit acum chemarea mea pentru a aduce pe acesti vindecatori in viata mea 
personala astfel incat ma pot ajuta.". O parte din coborarea vindecarii din 
dimensiunea a 5-a o constituie abilitatea voastra de a trimite chemarea voastra si de 
a cauta astfel acesti oameni care au aceste abilitati de vindecare de care aveti 
nevoie. As putea sa prezint acum o intreaga lista de boli si probleme din mediu, si 
acestea sunt coplesitoare, dar vreau sa va asigur ca niciodata inainte pe aceasta 
planeta nu au existat, in acelasi timp, atat de multi vindecatori foarte calificati. 
 
     Exista noi modalitati de vindecare din dimensiunea a 5-a care sunt coborate in 
fiecare zi din multe surse puternice inalt dimensionale. Unele din aceste surse se 
refera la vindecarea prin sunete; altele la vindecarea cu cristale; exista vindecare cu 
forme de gand; alte metode sacre se bazeaza pe geometria sacra si, bineinteles, 
exista forme de vindecare pe care le cunoastem sub numele de medicina 
vibrationala, care este abilitatea de a folosi vibratii pentru a anihila boala sau agentii 
patogeni. La un moment dat, va veni un timp cand cineva va dezvolta un camp 
energetic protector si vibrator bazat pe unde radio, aproape ca microundele. Cel mai 
potrivit fel de a va descrie acest lucru este un exemplu, cand mergeti la aeroport, si 
trebuie sa treceti prin acel ecran care verifica daca aveti la voi o arma sau un obiect 
metalic, si face sau reda o imagine, si trebuie sa treceti prin acest aparat, in 
momentul in care un fel de unda radio trece prin voi si poate trece prin hainele 
voastre pentru scanare. Vreau sa va imaginati ca va aflati foarte aproape de aceasta 
tehnica, planeta voastra este foarte aproape de aceasta realizare, vindecatorii vostrii 
sunt aproape de a dezvolta un tip de frecventa energetica vindecatoare care poate fi 
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transmisa printr-un aparat similar celui din aeroporturi. Astfel, daca ati fi invadati de 
anumiti agenti patogeni, cum ar fi HIV, Zika sau Ebola, ati putea sa fiti cuprinsi de 
acest aparat, sa fiti tratati instantaneu de catre acesta, si astfel toti agentii patogeni 
sa fie eliminati. Asadar aparatul ar anihila complet agentii patogeni.  
 
     Fiecare agent patogen are o signatura vibrationala care va raspunde unei anumite 
frecvente radio. Aceasta este o metoda de vindecare care va fi disponibila in viitor. 
Exista unele persoane care sunt atat de avansati in abilitatile lor de vindecare, incat 
ar putea emite ei frecventele radio necesare pentru a distruge cancerul si agentii 
patogeni chiar cu mainile lor. Exista vindecatori in China care practica o metode de 
vindecare Chi Gong (Qigong), numita Chi Lel. Aceasta este o practica de vindecare 
antica in care se intalnesc mai multi oameni, care, cu un training special, pot trimite 
vibratii vindecatoare de energie prin mainile lor si distruge o tumoare cu energia pe 
care o transmit. Aceasta este adevarata forma inalta de vindecare vibrationala. 
Exista unii dintre voi care sunteti vindecatori Reiki sau vindecatori ai luminii care 
incep sa se apropie de acest nivel de vindecare. 
 
     Pentru urmatorul exercitiu, vreau sa intrati din nou intr-o stare de relaxare. 
Eliberati-va mintea si vizualizati antena voastra eterica care se inalta. Spuneti-va 
voua insiva ca vreti sa atrageti acum in viata voastra ceea ce aveti nevoie pentru a fi 
mai sanatosi din punct de vedere fizic. Sunteti deschisi pentru a primi ceea ce aveti 
nevoie si cereti sa fiti ghidati catre acei vindecatori sau catre acel exercitiu de 
vindecare personal de care aveti nevoie. Poate exista ceva care trebuie schimbat in 
propria dieta, sau poate exista un anumit exercitiu care e nevoie sa il faceti. Intram 
acum din nou in liniste si ne deschidem acestei energii. (Tonuri OOOOHHHH) 
 
     Retrageti-va acum antena.  Aduceti-o inapoi si fiti constienti ca informatia de care 
aveti nevoie este prezenta. Veti stii pe cine trebuie sa contactati. Acestia vor aparea 
sau veni in viata voastra in curand. Folositi astfel lumina si energia 
pentadimensionale si cereti ca aceasta energie inalta sa fie directionata pentru 
vindecarea proprie. A cere ca energia inalta sa vina inspre voi este o parte cheie in 
coborarea energiei pentadimensionale in viata voastra tridimensionala. Adica va 
deschideti receptivitatea declarand si afirmand ca sunteti receptivi la noile tehnici de 
vindecare si pentru a intalni noi vindecatori. 
 
     Unele din aceste tehnici de vindecare, cum ar fi medicina vibrationala, depind 
complet de deschiderea voastra. Medicina vibrationala poate nu functioneaza daca 
mintea persoanei de vindecat nu este deschisa pentru acest lucru. Cineva a spus 
"Poate nu cred in aceasta metoda, si nu ma mai gandesc logic despre aceasta. Sunt 
deschis pentru ca eu cred ca poate functiona. Nu voi bloca aceasta metoda.". Acest 
lucru a fost spus referitor la vindecarea cu energie vibrationala. Fiti constienti de 
mintea voastra logica. Ar trebui sa inlaturati orice discriminare sau gandire bazata pe 
logica limitata din mintea voastra. Este la fel de important sa nu blocati vindecarea 
energetica care provine din taramuri inalte. 
 
      In ultima parte a acestei lecturi, vreau sa va vorbesc scurt despre principiile de 
vindecare la nivel planetar care se concentreaza pe Pamant. Dimensiunea a 5-a 
include partea mentala, fizica, emotionala si spirituala. Vreau sa subliniez ca 
Pamantul, ca planeta, are si ea aceste 4 corpuri si este receptiva la exprimarea fizica 
a enegiilor inalte, pentadimensionale.  Tocmai de aceasta am ancorat cele 12 cristale 
eterice in Pamant si la fel, acesta este si motivul pentru care multi dintre voi inca 
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folositi alte cristale eterice in diferite sectoare ale tarii voastre. De asemenea voi 
coborati energii pentadimensionale pentru Orasele de Lumina Planetare si pentru 
Rezervatiile Oceanice de Lumina Planetare. Crearea de Roti Medicinale este un 
exemplu de coborare a energiilor pentadimensionale pe Pamant. Exista deja multe 
lucruri pe care le faceti pentru vindecarea planetara care sunt legate de crearea de 
locuri sacre fizice pe Pamant. Prin crearea de locuri sacre pe Pamant, energia 
pentadimensionala poate sa fie mai usor transmisa prin intreaga planeta. 
 
     V-ati putea gandi poate ca este coplesitor, pentru ca sunteti o persoana, sau 
poate patru sau cinci. Cum puteti voi schimba intreaga planeta cu numai cativa 
oameni? Dati-mi voie sa folosesc un exemplu care a fost vizionat de curand de 
canalizator la televizor. Era un tanar, poate 21 de ani, care traia in Hawaii, si care s-a 
decis sa curete apele de bidoanele de plastic care erau imprastiate in ocean in jurul 
insulei. El a dezvoltat un sistem simplu, cu o barca cu care iesea in larg, folosea o 
plasa de pescuit, cu care colecta astfel plasticul din ocean astfel incat sa nu mai 
pluteasca in apele din apropiere de Hawaii. Reporterul TV care ii lua un interviu s-a 
uitat la el si i-a spus: "Pai, este un lucru minunat. Esti un inger adevarat ca faci acest 
lucru, dar ce te face sa crezi ca barca ta si munca ta vor salva oceanul?" Tanarul l-a 
privit pe reporter si i-a spus: "Pai, trebuie sa incepem undeva. O singura persoana 
poate sa creeze o intreaga miscare." V-am povestit despre aceasta dintr-un motiv 
foarte simplu. Fiecare dintre voi are o sfera de influenta in jurul vostru. Astfel poate si 
alti oameni din Hawaii vor incepe sa curete oceanul de plastic dupa ce vad acest 
exemplu. Noi speram ca asta va fi cazul. Influenta voastra karmica si misiunea 
voastra se afla in propria voastra sfera de influenta. Puteti sa coborati energie si 
lumina pentadimensionale in sfera voastra de influenta.  Este posibil ca mari parti ale 
acestei planete sa fie distruse, si totusi crearea de locuri sacre cum ar fi Orasele de 
Lumina Planetare le-ar face pe acestea sa ramana stabile pe Pamant.  
 
      In concluzie, cand privim vindecarea planetara, vedem intr-adevar nevoia de 
ridicare a puterii voastre spirituale, si de aceea, aceasta poate fi atinsa prin a se uni 
si aduna impreuna in grupuri largi pentru a mari efectivitatea in munca voastra. Avem 
exercitii si practici pentru a face multe locuri sacre, si am observat exercitii din alte 
culturi si sisteme care de asemenea creaza locuri sacre. A existat o incercare 
incununata de succes de a crea un templu Arcturian in Brazilia, de exemplu. Acest 
templu Arcturian ancoreaza si mentine un loc sacru. Eu incurajez astfel de activitati. 
Atunci cand avem de a face cu o planeta mare, este important de a se conecta in 
grup pentru a ridica puterea si efectivitatea. Aduceti-va aminte, energia spirituala este 
tinuta si mentinuta intr-un vas, care poate fi descris ca fiind un loc sacru sau un timp 
sacru. Voi toti faceti o treaba minunanta in a va conecta cu energia spirituala a 
dimensiunii a 5-a. Incepeti sa recunoasteti multele metode de a cobora aceasta 
energie pentadimensioanala in realitatea voastra tridimensionala.  
 
Eu sunt Juliano. O zi buna. 
 


