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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

 

Să discutăm acum despre câmpurile de gânduri și relația dintre gânduri, despre Creație, vindecare și 

noosferă. Gândurile au proprietăți speciale absolut unice și nu au un sistem sau o energie cu care să le poți 

compăra. De exemplu, gândurile pot călători mai repede decât viteza luminii. De fapt eu folosesc adeseori 

expresia ''a călători cu viteza gândului”. Aceasta înseamnă că un gând poate călători instantaneu prin 

galaxie și chiar în galaxii îndepărtate sau în sisteme solare apropiate. 

 

Celălalt aspect important al gândurilor are de a face cu natura lor. Gândurile au o trăsătură specială 

numită abilitate multidimensională. Gândurile pot exista în diferite dimensiuni și pot călători dintr-o 

dimensiune în alta. De exemplu când discutăm despre channelling, este ușor de înțeles că gândurile din 

altă dimensiune pot intra în dimensiunea asta și pot intra în mintea voastră. Abilitatea multidimensională 

se exprimă prin conceptul de telepatie, care se referă la călătoria gândurilor dintr-o minte în alta fără să 

existe o legătură fizică. 

 

O altă trăsătură a gândurilor este că gândurile se pot ivi din nimic. Aceasta este o trăsătură neobișnuită, 

foarte greu de descris. Cum se poate ivi ceva din nimic, veți întreba? Creatorul a existat înainte să existe 

Creația, și Creatorul s-a ivit din nimic. Creatorul a existat infinit înainte și va continua să existe infinit și 

după Creație. Nu există un mod logic de a explica cum a apărut Creatorul din nimic. Probabil v-ați mai 

izbit de acest gând de nerezolvat și înainte: ''Cum putem să ne întoarcem într-o vreme în care nu exista 

nimic, și cum s-a ivit ceva din nimic?” 
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Asta mă conduce la următoarea observație, care spune că Creația, anume această Creație, acest univers, a 

început cu un gând, și acest gând este adeseori exprimat prin expresia ''Să fie lumină”. Această expresie se 

referă la Big Bang, sau la primul moment al creației acestui univers. Acest univers a fost creat din nimic. 

La început nu a fost nimic, apoi în nimic s-a introdus un gând, și totul a început cu expresia ''Să fie 

lumină”. Această expresie, ''Să fie lumină”, este  primul gând care a existat în Creație. Dar vreau să atrag 

atenția despre acest proces și să arăt că un singur gând nu a fost suficient ca să creeze universul. Când se 

spune că a existat Primul Gînd ''Să fie lumină”, trebuie să înțelegeți că creația s-a bazat pe Primul Gând, 

pe gândul de început, dar nu a fost un singur gând. 

 

Această descriere mă conduce la tema de discuție a acestei lecturi, care este ''construcții mentale și 

constelații de gânduri ”. La început a fost necesar să existe o serie de gânduri sau un tipar, care să creeze 

această planetă, acest univers și această lume. A trebuit să existe o constelație de gânduri. Ideea existenței 

unei constelații de gânduri va deveni mai importantă când vom vorbi despre repararea planetei Pământ și 

aducerea ei la o vibrație mai înaltă. Motivul pentru care lucrurile sunt așa se află în adevărul următor: un 

singur gând (poate fi și cel mai puternic  gând) are nevoie de susținere și de tiparele altor gânduri ca să 

creeze o realitate sau o schimbare majoră într-o realitate care deja există. 

 

Acest lucru are importanță atunci când vorbim despre folosirea afirmațiilor pentru a schimba manifestarea 

realității. Să explic mai direct și în termeni mai accesibili. De exemplu este posibil să vreți să întrețineți 

gândul de a fi bogat. Puteți lucra cu afirmația ''Vreau să fiu bogat” sau ''Am să am bani”, sau cum vreți să 

exprimați asta în cuvinte. Dar un mod mai cuprinzător și de succes de a creea o nouă realitate pentru voi 

pe acestă planetă ar fi să aveți o serie sau o constelație de gânduri despre bogăție. 

 

De exemplu, ați putea gândi sau spune: ''Am să găsesc sau găsesc un job nou, sau am mai mult succes la 

jobul meu actual. Cumpăr o casă nouă. Cumpăr o mașină nouă”. Înțelegeți ideea că este necesar să ai o 

serie de gânduri ca să ajuți o manifestare să se întâmple în această realitate. Ați putea întreține gânduri 

cum ar fi: ''Mă văd cum muncesc din greu și cu mare spor. Văd cum mi se vând cărțile în număr mare. 

Văd cum îmi intră bani în cont de la drepturile de autor”. Aceasta descrie o constelație de gânduri, care 

este mai eficientă ca folosirea unui singur gând – că am să fiu bogat. 

 

O greșeală pe care o fac oamenii, inclusiv lucrătorii de lumină, când vor să își manifeste o realitate nouă, 

este că se concentrează pe un singur gând în loc să întrețină în minte o serie de gânduri sau construcții 

mentale. Pe măsură ce avansăm cu această lectură, veți vedea cât de importantă e acestă regulă (sau acest 

concept) atunci când lucrăm cu vindecarea planetară. 

 

Voi reveni acum la discuția despre crearea universului. În Kabala, studierea creării universului este una 

din temele cele mai importante. Studierea începutului Creației vă poate învăța să supraviețuiți și să 

creșteți spiritual în această lume. Kabala crede în mod corect că prin studierea Creației, poți înțelege 

mintea Creatorului. Creatorul a emis Primul Gând și primele cuvinte: ''Să fie lumină”. Mai târziu, au 

existat o serie de construcții mentale care au ajutat la crearea acestui univers și a acestei lumi. Au mai fost 

necesare multe alte gânduri și construcții mentale. Fără celelalte construcții și constelații de gânduri, 

această lume nu ar fi putut niciodată să existe în dimensiunea a treia. 
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Care au fost gândurile? Care au fost constelațiile de gânduri care au contribuit la construirea și crearea 

acestei realități și a acestei lumi 3D? Răspunsul se află în Arborele Vieții. Arborele Vieții este în principal 

o paradigmă formată din constelații de gânduri, care a fost folosită de Creator pentru a manifesta această 

realitate. Prin folosirea Arborelui Vieții, tiparele de gânduri au fost puse în sfere, în valori numerice, în 

triunghiuri și în coloane verticale și orizontale. Pentru crearea acestei realități s-a folosit o constelație de 

gânduri complexă și foarte eficientă. Unele din tiparele de gânduri exprimate în Arborele Vieții includ 

energia nediferențiată care nu poate fi cunoscută, înțelepciunea divină, cunoașterea divină, intuiția divină, 

compasiunea divină, judecata divină, echilibrul divin, și alte categorii cuprinse în acest tipar de gândire. 

 

Este important ca voi să înțelegeți că tiparul de gânduri care conține Arborele Vieții există pe multiple 

nivele. Există la un nivel pur numeric, reprezentat de numere de la 1 la 10 sau de la 1 la 12. Puteți vedea 

discuții despre semnificația spirituală a numerelor. Puteți șterge toate realitățile fizice, dar numerele tot 

vor exista pentru că numerele sunt un gând, și prin urmare numerele au o putere de creație deosebită, 

pentru că  transcend realitatea fizică. Înțelegerea semnificației spirituale a numerelor a fost una din 

contribuțiile filozofului grec Pitagora. El a arătat caracteristicile mistice ale numerelor. 

 

De asemenea, numerele au diferite semnificații atunci când sunt aranjate în tipare. De exemplu aranjarea 

numerelor într-un triunghi poate spori energia și informațiile pe care acestea le conțin. Numerele fac parte 

dintr-o constelație de gânduri care pot include și tipare. Tiparele din Arborele Vieții sunt supraimpuse 

peste altă structură care urcă și coboară, și există și pe orizontală. Tiparul holografic al Arborelui Vieții 

include partea din față și partea din spate a unei constelații de gânduri. Tiparul de gânduri cunoscut ca 

Arborele Vieții a fost descris ca fiind ''Mintea Creatorului”. Arborele reprezintă cu adevărat mintea 

Creatorului în momentul Creației. Reprezintă cu adevărat constelația de tipare mentale care a fost 

îmbinată ca să creeze dimensiunea a treia. Numele sferelor și tiparele, triunghiurile și liniile verticale, 

toate sunt importante. Putem concluziona că pentru manifestarea unei realități în dimensiunea a treia este 

necesar să existe o constelație de gânduri într-un tipar, nu doar o singură afirmație. 

 

Am să vă dau un alt exemplu. Putem spune că Pământul înaintează spre dimensiunea a cincea. 

Intersectarea dimensiunii a treia cu dimensiunea a cincea se apropie în viitor. Vrem să adăugăm 

constelații de gânduri care vor reprezenta modul în care se va petrece această intersectare. Un tipar mental 

ar fi vizualizarea a două sfere care se intersectează. O altă vizualizare care să ajute la manifestarea 

intersectării dimensiunilor ar fi apariția mai multor locuri sacre pe planetă. Aceste locuri sacre ar putea 

include Orașele de Lumină Planetare și Rezervațiile Marine Planetare de Lumină. Această idee devine 

extrem de importantă pentru munca voastră de vindecători planetari. 

 

Puteți folosi noosfera pentru transformare planetară. Una din trăsăturile noosferei este că are un câmp 

special de energie care este capabil să direcționeze evoluția și manifestarea în dimensiunea a treia. 

Noosfera este un câmp de energie uimitor care poate fi descris și ca un câmp de gânduri sau ca un câmp 

de energie mentală din jurul Pământului. Am spus de multe ori că omenirea controlează complet viața 

fiecărei plante și a fiecărui animal de pe Pământ. Ceea ce face Omul acum va decide ce plante și ce 

animale vor trăi pe Pământ. Niciodată până acum în istoria aceastei planete nu au mai depins speciile 

existente atât de mult de ceea ce face o singură ființă. 

 



 

4 
 

Omenirea are ocazia să își controleze propria evoluție. Mai înainte evoluția se făcea la întâmplare sau, în 

cazuri din istoria veche, prin intervenția directă a extratereștrilor. Această intervenție extraterestră nu se 

baza pe dorințele omenirii, ci mai degrabă pe dorințele altor specii de pe o planetă din afara acestui sistem 

solar. 

 

Dar acum a apărut o conștiință nouă și o nouă expansiune a conștiinței. Voi vă aflați în vârful de lance al 

acestei conștințe noi. Înțelegeți cum câmpurile de gândire descărcate în Noosferă pot genera o schimbare 

a acestei realități. Câmpurile de gândire pot crea o realitate nouă, exemplificată de crearea acestei lumi. 

De asemenea, câmpurile de gândire pot să schimbe o realitate care deja există. 

 

Știu că vreți să transformați realitatea existentă, pentru că planeta se află pe drumul auto-distrugerii. 

Descărcarea de gânduri pentru transformarea realității Pământului urmează aceleași reguli pe care le-am 

descris în crearea lumii. În noosferă trebuie descărcată o serie de gânduri. Voi face o comparație între 

Creație și transformarea acestei realități. Creația a început cu expresia: ''Să fie lumină”. Acesta a fost 

Primul Gând. Pentru transformarea planetară de acum, descărcăm un gând nou în noosferă: ''Fie ca 

conștiința înaltă să conducă această planetă”. E primul gând pentru transformarea planetară. Primul gând 

e ca un Bing Bang care pune în mișcare transformările care urmează. Dar un singur gând nu e suficient ca 

să transforme totul. Trebuie să punem la un loc o serie de gânduri, sau o construcție sau paradigmă din 

gânduri, care se asamblează împreună pe Arborele Vieții. 

 

Acum gândiți-vă cât de dificil este să înțelegi cele zece sau douăsprezece sfere din Arborele Vieții. În 

primul rând, sferele nu sunt numaidecât la o distanță egală una de alta. Relațiile dintre ele sunt complexe, 

astfel încât o sferă de la bază se relaționează la o sferă din vârf. Am constatat că există 22 de căi de 

intersectare energetică în Arborele Vieții original. Există zece sfere sau tipare de gândire originale. 

Intersectarea celor zece sfere una cu alta creează 22 de căi. Tiparele de gândire vă dau o idee despre 

complexitatea gândurilor necesare ca să se creeze lumea. Acest lucru poate fi înțeles mai bine dacă vă 

gândiți la cât de complicate sunt tiparele de gândire din ADN. ADN-ul este blocul de construcție de bază, 

tiparul de bază al creării vieții. 

 

Ce constelație de gânduri este necesară și trebuie descărcată în noosferă, astfel încât această realitate tri-

dimensională să se transforme pentru binele cel mai înalt și pentru cea mai înaltă expansiune a 

conștiinței? Eu numesc cel mai înalt punct al conștiinței și cea mai înaltă evoluție a planetei și a omenirii, 

Punctul Omega. Cum aducem această mișcare la Punctul Omega din punct de vedere energetic? Pentru că 

în acel punct vom manifesta cea mai înaltă dezvoltare și conștiință pentru Pământ. 

 

De-a lungul anilor, noi v-am adus instrumente spirituale pentru transformarea acestei realități, și aceste 

instrumente spirituale sunt făcute să transforme realitatea unei planete, atunci când sunt înțelese și 

aplicate corect. Primele instrumente cu care v-ați familiarizat sunt cele douăsprezece cristale eterice. Noi 

v-am adus cele douăsprezece cristale eterice, din dimensiunea a cincea în dimensiunea a treia. Am creat 

un tipar cu aceste cristale eterice, care seamănă cu Arborele Vieții. Am aranjat aceste cristele eterice 

descărcate într-un tipar nou numit Arborele Vieții Planetar. 

 

Vom discuta acum despre Arborele Vieții Planetar și despre cum poate fi el folosit ca formă gând pentru 

îmbunătățirea acestei realități tri-dimensionale.  
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Primul lucru pe care vrem să îl subliniem este că cristalele eterice sunt vase spirituale. Vasele spirituale 

sunt containere care conțin forme gând și energie. Un cristal eteric are proprietăți multidimensionale. 

Cristalele eterice există în dimensiunea a cincea și pot interacționa cu dimensiunea a treia, prin urmare 

sunt multidimensionale. Asta înseamnă că un cristal eteric poate descărca și primi forme gând înalte și o 

energie pe care vasele 3D obișnuite nu o pot primi. Asta înseamnă că tiparele de gândire înaltă 5D și 

energiile înalte pot fi puse în cristalele eterice. Asta e important pentru că, pentru a vindeca sau repara 

această planetă ai nevoie de forme gând și tipare de energie care transcend logica și tiparele normale pe 

care le poți vedea pe Pământ. 

 

De exemplu, radiațiile și tiparele de poluare provocate de contaminarea societății sunt atât de copleșitoare 

încât sincer vorbind, nu există nici o tehnologie capabilă să curățe Pământul. Dacă ar fi să așteptați 

purificarea, asta ar putea dura mii de ani. Purificarea poate fi ceva catastrofal, de exemplu distrugerea 

unui continent, așa cum s-a întâmplat în Atlantida. Aceasta poate fi o cale prin care se poate purifica o 

planetă, dar acest proces ar putea duce la distrugerea omenirii pentru o perioadă foarte lungă de timp. 

 

O formă gând care transcende logica și tiparele normale de purificare poate fi descărcată în cristalele 

eterice. Cristalele eterice vor susține apoi acest tipar de gândire. În meditațiile voastre de vindecători 

planetari, voi puteți descărca energia acestui cristal eteric în noosferă. Acesta e unul din motivele pentru 

care am stabilit o locație fizică pentru cristalele eterice. Așa vă vine mai ușor să localizați în minte 

cristalul eteric și să transferați imagina lui în noosferă. 

 

Să luăm de exemplu cristalul eteric de la Grose Valley din Munții Albaștri (Blue Mountains) din 

Australia. Ca să reamintim noosferei că există acest câmp de energie eterică care purifică, vindecă 

Pământul și primește lumină de pe Arcturus, trebuie să amplasăm o imagine sau o reprezentare a acestui 

cristal eteric în noosferă. Vizualizați frumoasa imagine a parcului numit Grose Valley de lângă Sidney, 

din Australia. Ca să fie mai ușor pentru omenire, pentru lucrătorii de lumină și vindecătorii planetari, vom 

spune doar: ''Amplasăm imaginea Grose Valley și cristalul său eteric în Noosferă.” Folosiți cu toții 

imaginea acestui cristal eteric, așa va fi mai ușor.  

 

În al doilea rând vreau să arăt că noi, arcturienii, putem să descărcăm și să direcționăm energia nouă în 

acest cristal eteric, și această energie va include noi aduceri la zi, noi vindecări, noi gânduri și tipare de 

vindecare, noi forțe și energii de purificare. Acum câteva luni am descărcat imaginea unei mingi eterice 

aurii într-un cristal eteric. Am văzut mingea aurie înglobată într-un cristal eteric care vine din Muntele 

Shasta, și acest cristal eteric a emis o minge eterică aurie care a sărit în ocean și a absorbit radiațiile din 

ocean.  

 

Această minge aurie ar putea să absoarbă energia negativă a radiațiilor și să o curățe din oceane. Este 

necesar ca acest gen de exercițiu să fie făcut destul de des, pentru că în prezent scurgerile de radiație de la 

centrala nucleară Fukushima continuă la același nivel ca acum doi ani. Dar noi am remarcat că scurgerile 

de radiații chiar au crescut de la accidentul inițial până acum. 

 

Mai există și alte energii arhetipale de vindecare care sunt conținute în cristalele eterice. Să luăm de 

exemplu cristalul de la Bodensee (de la Lacul Constance la granița dintre Germania, Elveția și Austria), 

care este un vas al înțelepciunii energetice. Bodensee se află în zona centrală a Europei și cristalul conține 
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forme gând înalte pentru înțelepciune spirituală. Conflictul inerent care se manifestă acum pe planetă este 

că a apărut o tehnologie avansată, care e mai avansată decât nivelul general de înțelepciune al planetei. 

Din această cauză tehnologia avansată a fost dirijată spre uzul militar, lipsit de îndrumarea înțelepciunii 

spirituale. E ușor de văzut că această planetă s-a dezvoltat dezechilibrat pe latura tehnologică, mai ales a 

tehnologiei militare, și unul din costurile acestui fapt este pierderea perspectivei spirituale și a 

înțelepciunii. 

 

Am descărcat cristalul eteric în Bodensee, și trimitem energii înalte și activarea înțelepciunii pentru 

planetă. Energia înțelepciunii poate fi transferată ca energie eterică. Înțelepciunea e dificil de măsurat și 

de descris, și greu de manifestat. Am putea spune că înțelepciunea se bazează pe forțe trans-dimensionale. 

Energia înțelepciunii vine dintr-o sursă mult mai înaltă. Înțelepciunea intră în conștiință, și vrem ca 

oamenii aflați în poziții de putere să se deschidă pentru înțelepciune și pentru modurile în care planeta se 

poate dezvolta și poate evolua. 

 

Cristalele eterice ca sistem sau tipar trebuiesc descărcate în noosferă. Noosfera poate susține energia de 

evoluție a Arborelui Vieții Planetar. 

 

Acum vizualizați cât mai bine puteți cele douăsprezece cristale eterice din Arborele Vieții Planetar. 

Vizualizați-le în locurile unde știți că sunt amplasate – de exemplu Lago Puelo în Argentina; Volcan Poás 

în Costa Rica; Copper Canyon în Mexic; Muntele Shasta în California; Muntele Fuji în Japonia; 

Bodensee în Europa Centrală; Istanbul în Turcia; Lacul Taupo în Noua Zeelandă; Grose Valley în 

Australia; cristalul din Canada la Lake Moraine; Serra da Bocaina în Brazilia; și Montserrat în Spania.  

Vizualizați toate aceste cristale ca vase eterice care formează un tipar ca Arborele Vieții. Să medităm pe 

acest tipar și pe aceste cristale eterice, care intră acum în câmpul de gânduri mental numit Noosferă. 

 

Vom intra acum în meditație. Voi continua să scot sunete sacre în timp ce medităm. (Incantează de câteva 

ori OOOOOOHHHHHH.) 

 

Un alt câmp de gânduri sau un alt gând care s-ar potrivi în această constelație de gânduri este gândul 

omului primordial perfect. În limba ebraică acesta era numit Adam Kadmon. Dar mie îmi place să 

folosesc o denumire nouă care să descrie omul primordial, și aceasta este Omul Omega. Vreau să updatez 

termenul care definește omul primordial, de la Adam Kadmon la Omul Omega. Omul Omega are această 

conștiință expansionată și se află la cel mai înalt punct de evoluție, care este culmea evolutivă a omenirii. 

Există diverse reprezentări ale acestui Om foarte evoluat în istoria Pământului. De exemplu îl avem pe 

Moise; îl avem pe Lao Tzu; îi avem pe Buddha și pe Quan Yin. Și mai există mulți alți lideri bărbați și 

femei care reprezintă Omul Omega. 

 

Potrivit abilității voastre, vă recomand acum să alegeți pentru meditație figura cea mai compatibilă cu 

viziunea și educația voastră religioasă. Puteți alege pe Isus, pe Moise, pe Lao Tzu, Quan Yin, Buddha sau 

Mohamed să reprezinte forma cea mai înaltă de evoluție, Omul Omega. Vizualizați această imagine și 

creați un om nou perfecționat care posedă Lumina Omega. (Intonează Lumiiiina Omeeeeegaaa, Lumiiiina 

Omeeeeegaaa). Frumoasa imagine a Omului Omega reprezintă cel mai înalt punct de evoluție, punctul de 

evoluție perfectă a omenirii. Vizualizați acum acest Om, această imagine perfecționată, și descărcați-o în 
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noosfera Pământului. (Intonează Omul Omeeega, Omul Omeeega). Omul Omega este descărcat acum în 

noosfera omenirii și ajută la accelerarea următoarei faze de evoluție către conștiința înaltă. 

 

În continuare vom discuta despre vindecarea planetară, în special despre situația mediului înconjurător și 

a întregii biosfere. Suntem de părere că adevărata transformare a biosferei Pământului se va produce de la 

pământ în sus. Adevărata transformare nu se va produce de sus în jos. Transformarea de sus în jos ar 

include guvernele, societățile secrete și alte reprezentări ale giganților industriali și corporațiilor. Din 

cauza investiției dualiste și materialiste în putere și a dorinței de bogăție și putere, nu vedem cum ar putea 

veni o transformare ''de sus în jos”  care să repare planeta. Credem că repararea planetei va veni de la 

bază, de la popor, și va urca spre vârf în loc să coboare, ca să vindece planeta. 

 

Din această cauză am început să prezentăm proiectul Orașelor de Lumină Planetare și al Rezervațiilor 

Marine Planetare de Lumină. Vedem cum vindecarea planetară va începe în zone restrânse.  

 

Aceste zone restrânse vor aduna putere și vor crea și mai mult spațiu sacru. Aceste Orașe de Lumină și 

Rezervațiile Marine de Lumină vor crea un câmp de energie interactiv, o forță energetică, care 

construiește și crește. Există aproximativ 45 de Orașe Planetare de Lumină, active în cadrul Grupului de 

Patruzeci. Trebuie să înțelegeți că există mai multe locuri sacre în lume, dar aceste Orașe Planetare de 

Lumină în special, susțin energia pentadimensională și lucrează cu energia noastră arcturiană. Coridoarele 

de lumină din aceste zone merg în dimensiunea a cincea și la Poarta Stelară, și sunt conectați la cele 

douăsprezece cristale eterice. Ele formează o plasă, o rețea interactivă de lumină pentadimensională pe 

planetă. 

 

Să vizualizăm Orașele Planetare de Lumină cum radiază lumină aurie în jurul Pământului. Imaginați-vă 

că vedeți imaginea din satelit a Pământului, și vedeți unde este electricitate și s-au aprins luminile în 

diferite orașe în jurul planetei. Unele din ele sunt locuri de pe planetă foarte industrializate și au multe 

lumini. Alte locuri sunt mai primitive, și nu au o rețea care să producă multă electricitate. Imaginați-vă 

acum că vă aflați într-un satelit deasupra Pământului, și vedeți tot Pământul și Orașele Planetare de 

Lumină și Rezervațiile Marine Planetare de Lumină din satelit. Vedeți cum fiecare Oraș de Lumină 

Planetar emite o rază de lumină pentadimensională. Acum, vedeți 45 de Orașe Planetare de Lumină care 

strălucesc în atmosfera Pământului. Strălucesc toate cu lumină pentadimensională. Acum descărcați 

această imagine a tuturor Orașelor de Lumină Planetare în noosferă. Vom intra acum în meditație. 

(Intonează de câteva ori OOOOOO-HHHHHHH.) Rețeaua de Orașe de Lumină Planetare se descarcă 

acum în noosferă. 

 

În continuare vom lucra cu rețeaua Rezervațiilor Marine de Lumină. Vedeți acum din satelit Rezervațiile 

Marine de Lumină. Acestea sunt zone protejate din ocean, în jurul cărora semințele stelare au amplasat 

lumină eterică pentadimensională, ca să le protejeze. Există aproximativ șapte Rezervații Marine de 

Lumină în jurul Pământului. Și ele radiază lumină pentadimensională, și lumina lor poate fi văzută din 

sateliții de deasupra Pământului. Acum, descărcați această imagine în noosferă. 

 

Acum vizualizați șapte Scări de Ascensiune în jurul planetei. Acestea sunt cele șapte Scări de Ascensiune 

din jurul planetei. Vizualizați cum aceste scări pentadimensionale țâșnesc înainte, urcă și se conectează la 

dimensiunea a cincea. Ele creează porți de intrare și coridoare către dimensiunile înalte. Ele sunt o forță 
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energetică, care conectează lumea tridimensională la dimensiunea a cincea. Descărcați acum în noosferă 

aceste imagini cu cele șapte Scări de Ascensiune. (Intonează în mod repetat OOOOOOOHHHHHH.) 

 

Acum vizualizați Inelul de Ascensiune din jurul Pământului. Este un halou de lumină care e un câmp de 

energie pentadimensională, care interacționează cu energia tridimensională, și se creează această aureolă 

frumoasă în jurul planetei. Maeștrii Înălțați pot interacționa cu Pământul 3D într-un mod dinamic și 

confortabil, folosind Inelul de Ascensiune. Să vizualizăm acum și să descărcăm imaginea Inelului de 

Ascensiune în noosferă. (Intonează OOOOOOOHHHHHHH, ta ta ta OOOOOOHHHHHH.) 

 

Amintiți-vă că teoria constelațiilor de gânduri complexe se aplică și la dezvoltarea voastră personală. 

Când vreți să manifestați ceva la nivel personal sau planetar, vă rog să folosiți o constelație de gânduri. 

Dacă este nevoie, puteți împrumuta tiparul Arborelui Vieții și puteți crea tipare de gând frumoase și 

dinamice. Puteți folosi Arborele Vieții ca să vă ajute să manifestați lista voastră de dorințe. Nu uitați să 

adăugați cuvintele ''Dacă e pentru binele meu cel mai înalt”, atunci când cereți să se manifeste ceva pe 

Pământ. 

 

Un mod de lucru cu Arborele Vieții este să creezi triunghiuri din diferite constelații de gânduri, 

corespunzătoare diadelor și triadelor sferelor din Arbore. De asemenea, cercurile din lanurile de grîu aduc 

și ele constelații de gânduri și tipare de energie unice. Cercurile din lanurile de grâu conțin tipare de 

gânduri atât de avansate încât este dificil să le interpretăm acum simplificat. Dar vă asigur că cercurile din 

lanurile de grâu se bazează pe construcții mentale complexe. Maeștrii înălțați și eu lucrăm cu voi. Vă 

binecuvântăm, și binecuvântăm și  aceste vremuri de polarizare intensă. Țineți minte că energiile 

spirituale ale Pământului devin din ce în ce mai puternice. 

 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 

 

 

 

 

 


