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Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii. 
  
            Sunt conștient de efectele acestei polarizări și crize planetare asupra dezvoltării 
voastre spirituale și știu că fiecare dintre voi se confruntă empatic cu durerea de pe 
planetă. Pe măsură ce evenimentele de pe Pământ continuă să se desfășoare, această 
criză planetară este plină de mai multe polarizări. Structurile vechi nu mai funcționează 
eficient în același mod. O astfel de energie de polarizare este adesea asociată 
astrologic cu mișcările planeteor exterioare, în special cu Neptun. Rezultatul acestei 
energii este adesea haotic, deoarece modelele vechi nu funcționează așa cum au făcut-
o acum 20 de ani. Astăzi, în această prelegere, vreau să mă concentrez pe revigorarea 
și consolidarea energiei voastre spirituale și a energiei forței de viață. În acest scop, 
vreau să vorbesc despre mai multe teme importante care includ Lacul de Cristal 
Arcturian și Sinele vostru multidimensional.  
  
 Să începem cu ideea Sinelui vostru multidimensional. Se pare că este un 
paradox că, pe de o parte, trebuie să fii prezent pe planetă și trebuie să muncești pentru 
a-ți îndeplini misiunea. Pe de altă parte, energiile spirituale și conexiunile cu care 
lucrăm necesită să vă concentrați asupra trecerii la a cincea dimensiune, la navele 
stelare Arcturiane, Templul lui Tomar și Lacul de Cristal Arcturian. În unele dintre 
exercițiile arcturiene, vă recomandăm chiar să mergeți la intrarea în Poarta stelară. 
Cum se face că, pe de o parte, spunem să fiți prezenți și să vă îndepliniți misiunea pe 
Pământ, iar pe de altă parte, vă oferim îndrumări și învățături despre cum să mergeți pe 
tărâmurile superioare.  
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 Acest paradox aparent ar trebui privit ca o pregătire, deoarece scopul general al 
muncii noastre cu voi este să vă pregătim pentru intrarea în a cincea dimensiune și să 
lucrați pentru a aduce planeta în a cincea dimensiune. Pentru a realiza aceste obiective 
trebuie să fii prezent pe Pământ. Acestea sunt sarcini și obiective îndrăznețe. Mi se 
pare că, pe măsură ce energiile de pe această planetă devin mai dense, în special din 
cauza conflictelor, polarizărilor și extincțiilor în masă, există o pierdere de energie 
spirituală pe care ați putea să o experimentați. Drept urmare, s-ar putea să nu vă simțiți 
la fel de puternici din punct de vedere spiritual ca mai inainte. S-ar putea să vă simțiți 
deprimați de ceea ce se întâmplă și s-ar putea chiar să vă simțiți, uneori, fără speranță 
și s-ar putea să aveți probleme în a vă găsi centrul. Aș considera că acestea sunt reacții 
normale atunci când cineva trăiește pe o planetă care se află la sfârșitul primei etape a 
dezvoltării planetare. Mai ales când considerați că, în acest moment, nu există o lumină 
evidentă la capătul tunelului. Nu pare să existe o mișcare de o forta suficientă pentru a 
inversa această criză planetară.  
  
 Scopul nostru astăzi nu este să dezbatem sau să evaluăm sau să filozofizăm 
despre ceea ce se întâmplă pe Pământ, ci mai degrabă scopul nostru este să vă 
întărim, să vă întărim lumina spirituală, să vă întărim energia spirituală și să vă ajutăm 
să supraviețuiți și să funcționați la un nivel spiritual superior. Sine multidimensional 
înseamnă că sunteți capabili să trăiți simultan pe două tărâmuri diferite și pe două 
dimensiuni diferite. Prin urmare, este normal să trăiești in a Treia Dimensiune, iar pentru 
tine, ca Samanta Stelara, este normal și de dorit să trăiești, să meditezi și să primești 
vindecare din a Cincea Dimensiune. Toți marii profeți, inclusiv Moise, Isus, Buddha, au 
fost implicați în prezențele lor multidimensionale. Poate cel mai cunoscut Maestru 
Înălțat este Iisus/Sananda, care a fost capabil să trăiască în Sinele său 
multidimensional chiar și în momentul răstignirii sale, ceea ce înseamnă că el nu s-a 
confruntat cu nivelul de durere care ar fi normal într-o astfel de moarte atroce.  
  
 În Sinele multidimensional, găsiți mai multe trăsături și abilități importante care 
includ bilocația și proiecția gândului. Aceste două instrumente vă permit să călătoriți la 
Sinele vostru multidimensional. Există multe zone și locuri diferite in a cincea 
dimensiune unde putem lucra împreună, care include Templul lui Tomar, Poarta 
Stelara, Inelul De Înălțare/AScensiune, Soarele Central și Lacul de Cristal Arcturian. 
Daca am evalua fiecare dintre acestea pentru munca voastra, locul cel mai favorabil 
pentru a lucra cu voi mi se pare a fi la Lacul de Cristal Arcturian. Aleg Lacul de Cristal 
Arcturian pentru această lucrare, deoarece are mai multe energii puternice cinci-
Dimensionale. 
  
 Scopul meu este de a vă ajuta să vă ridicați Coeficientul de Lumină Spirituală și 
să vă încurajez să mergeți la un nivel mai înalt de vindecare. Când vă conectați cu noi 
și cu a Cincea Dimensiune, atunci chiar si acea conexiune în sine este vindecătoare. 
Oricând sunteți în stare să vă conectați cu Sinele vostru multidimensional și cu un 
Maestru cinci dimensional, atunci primiți un surplus/boost de energie și lumină care este 
vindecare. Vindecarea vă poate ajuta să rămâneți în contact cu Sinele vostru cinci 
dimensional, iar apoi putem lucra împreună mai puternic cu voi la Lacul de Cristal 
Arcturian.  



  
 Cel mai mare avantaj al Lacului de Cristal Arcturian este că ai acolo în așteptare 
pentru tine, corpul tău din a cincea dimensiune. Puteți experimenta corpul vostru cinci-
dimensional atunci când călătoriți permanent in a cincea dimensiune. Este mai ușor 
pentru tine să mergi într-un loc în care corpul tău cinci-dimensional te așteaptă. Există 
1600 de corpuri cinci-dimensionale ce stau în jurul Lacului de Cristal Arcturian, și corpul 
tău cinci-dimensional este unul dintre aceste organisme.  
  
 Celălalt avantaj principal al Lacului de Cristal Arcturian pentru activitatea noastră 
de astăzi este Cristalul eteric din apă. Acesta este un Cristal fenomenal. Este un Cristal 
eteric care a născut cele 12 cristale Arcturiene eterice pe care le-am descărcat pe tot 
Pământul. Vom lucra astăzi cu toate cele 12 Cristale eterice Arctuariene. Vreau să fac, 
de asemenea, o ridicare a coeficientului vostru de lumină spirituală și să ofer o infuzie 
de lumină spirituală pe planeta Pământ. Aveți nevoie de un impuls de energie spirituală  
cinci-dimensionala și Pământul are nevoie, de asemenea, de acest lucru. Scopul 
principal al cristalelor eterice Arcturiene este de a oferi o legătură/conexiune pentru a 
mentine energii spirituale din a cincea dimensiune pe planetă.  
  
 Să începem meditația noastră și vă voi ruga să va bilocați la Lacul de Cristal 
Arcturian, unde voi continua să direcționez acest impuls de energie și lumină spirituală 
pentru voi. Să facem mai întâi o purificare energetică. (Tonuri "Oh, Ehyeh, ah, ey, oh.") 
Respirați de trei ori adânc. Simțiți cum mergeti mai adânc într-o stare de relaxare 
spirituală și putere spirituală. Voi sunteți conectați la Sinele vostru Superior și la Corpul 
vostru Spiritual. Corpul vostru Spiritual are capacitatea de a călători la Lacul de Cristal 
Arcturian. 
 Eu, Juliano, trimit un coridor de lumină peste fiecare dintre casele voastre. În 
timp ce ascultați aceste cuvinte, permiteți și încurajați-vă Corpul Spiritual să se ridice, 
din corpul vostru fizic, și să intre pe coridorul de lumină pe care l-am descărcat peste 
casa voastră și care este conectat acum la Lacul de Cristal Arcturian din a cincea 
Dimensiune. Acum sunteți pe coridor. Călătoriti cu mine cu viteza gândului la Lacul de 
Cristal Arcturian. (Tonuri "Ta, ta, ta....") 
  
 Ajungeti la Lacul de Cristal Arcturian. Este la fel de frumos precum vă amintiți. 
Lacul are un diametru de o milă și puteți vedea un cristal frumos în centrul lacului sub 
apă. Cristalul este de o lumină albă strălucitoare, care este emisă din acest lac. Ești în 
partea de sus și te uiți în jos și te pregătești să intri în corpul tău din-a cincea 
dimensione de  la lac. Puteți vedea cele 1600 de corpuri  cinci dimensionale meditând 
în postura asemănătoare de yoga din jurul țărmului lacului. Vedeți toate aurele 
superioare și câmpurile energetice ale celor 1600 de oameni. 
  
 Intrați prin partea de sus a cupolei Lacului de Cristal și călătoriți în jurul lacului 
până când vă găsiți corpul vostru personal cinci dimensional. Acesta este configurat 
într-un mod care am spune ca este varianta cea mai tanara si aratoasa varianta a 
voastra, poate chiar viziunea ta despre tine ca replica ta cea mai frumoasă. In a cincea 
dimensiune, voi contribuiti la crearea corpului propriu cinci-dimensional. Acest lucru 



este corect; du-te acum exact și direct deasupra corpului vostru  cinci-dimensional, iar 
acum sunteți la aproximativ șase metri deasupra corpului tau.  
  
 Am de gând să vă îndrum acum pentru ca voi sa intrati în corpul vostru cinci 
dimensional în aliniere perfectă. Intră acum! Sunteți în corpul vostru cinci-dimensional. 
Este un sentiment de bucurie. Este un sentiment de libertate. Este un sentiment de 
încântare pură pentru că nu mai sunteți într-un corp dens limitat tridimensional. Nu mai 
sunteți preocupat de problemele normale de îmbătrânire. Nu mai ești preocupat de 
durere. Nu mai sunteți preocupați de nicio funcție a corpului, deoarece corpul cinci 
dimensional funcționează în armonie perfectă. Vă simțiți foarte ușori, liberi și iubitori și 
sunteți conectați la Sinele vostru Superior. Voi sunteți conectați direct acum la câmpul 
vostru de energie spirituală care se află în a cincea dimensiune. (Tonuri "oh.") 
  
 În corpul vostru cinci dimensional, vă simțiți vindecați. Simți o energie 
vindecătoare de un nivel atât de înalt încât doar a fi și a conviețui cu tine însuți în corpul 
tău al cincilea dimensional te aduce într-o vibrație vindecătoare si mai înaltă. Voi faceți 
acest antrenament Arcturian de mulți ani și înțelegeți cu toții cum să transferați această 
minunată energie spirituală pe care o vom explora,  înapoi în corpul vostru 
tridimensional mai târziu, când vom finaliza acest exercițiu și cand vă întoarceți înapoi la 
corpul vostru pământean.  
  
 Să începem următoarea parte a acestei meditații. Concentreaza-ti al treilea ochi 
spre centrul lacului de cristal unde poti vedea Cristalul eteric. Eu, Juliano, încep să ridic 
acest cristal. Pe măsură ce este ridicat, se emite o lumină spirituală intensă spre de voi. 
Acest cristal este ca o lumină energetică rotativă care se învârte în jurul unui cerc. 
Toată lumea are acum al treilea ochi în aliniere cu acest cristal eteric frumos. Cristalul 
este acum la 9 m deasupra apei. Fiecare trecere prin rotație a acestei lumini cristalice 
eterice vă oferă 50 Arcani de lumină spirituală în al treilea ochi.  
  
 Ca un balon ce se umfla incet, sunteți în curs de umplere cu aceasta lumina 
spirituala Arcturiana eterica si de vindecare de la Cristalul Arcturian. Sunteți receptivi și 
simțiți acest impuls minunat de energie spirituală. Vom intra în meditație acum, pe 
măsură ce experimentați această lumină la cea mai înaltă frecvență și nivel spiritual. 
Vom fi în liniste pentru un minut sau două. (Liniste) 
  
 Voi absorbiți cu ușurință această frecvență de lumina spirituală superioara. Am 
de gând să cresc nivelul de lumină spirituală care vine din Cristal și se îndreapta spre 
tine. Ridic Cristalul acum, din ce în ce mai sus, 10, 15, 20 de m,  30 de m, iar Cristalul 
este acum complet scos din apă, iar tu ești scăldat în lumina vindecătoare spirituală de 
dimensiunea a 5-a a Cristalului Arcturian. Frumusețea este că, deoarece vă aflați în 
corpul vostru cinci dimensional, sunteți capabili să integrați, să acceptați și să 
descărcați această energie de lumină a Cristalului Arcturian în corpul vostru din a 
cincea dimensiune. (Tonuri "Ey.")  
  
 Vă puteți controla conștientizarea multidimensională. Să spunem că sunteți 98 la 
sută în corpul vostruă din a treia-dimensione și 2 la sută în corpul vostru din a cincea-



dimensiune. Sugeram să vă creștem prezența multidimensională la 15 la sută, astfel 
încât să fiți 85% în corpul vostru fizic și 15% în corpul vostru multidimensional. În timp 
ce sunteti în această stare, ganditi-va pentru un moment la corpul vostru din a treia-
dimensiune și la orice blocaje sau orice disfuncții care trebuie să fie 
corectate/vindecate. 
  
 Voi trimite o lumină albastră de înaltă frecvență de vindecare de la Cristal pentru 
fiecare dintre voi, și puteți utiliza și si sa mentineti această frecvență în corpul vostru din 
a cincea-dimensioune. Puteți aduce cu voi jos această frecvență de vindecare atunci 
când te întorci în a treia dimensiune. Gândiți-vă pentru o clipă la orice probleme fizice 
din a Treia Dimensiune pe care le-ați putea avea. Gândiți-vă la orice blocaje, la orice 
dureri sau suferințe pe care le întâmpinați în a Treia Dimensiune. Corpul cinci 
dimensional va fi capabil să aducă în jos o vindecare specială pentru tine, și veți fi în 
măsură să mentineti lumina de vindecare în corpul vostru din dimensiunea a 3-a. Când 
vă cer să vă transferați înapoi in corpul vostru tridimensional, atunci veți aduce cu voi și 
această frecvență. Din nou, ne întoarcem în meditație și ne gândim la corpul vostru 
tridimensional și la orice vindecare de care are nevoie. Vom intra în liniste. (Liniste) 
  
 Cristalul eteric Arcturian trimite lumină de vibratie specială de vindecare albastră 
în corpul vostru din a cincea dimensiune. Veți aduce înapoi cu voi lumina de vindecare 
și gândurile de vindecare. (Tonuri "Ta, ta, ta, ta, te, te, te," alte sunete.) Corpul vostru 
din a cincea dimensiune străluceste cu această lumină albastră vindecătoare 
Arcturiană, iar Puterea Arcan din cristalul eteric este acum la 100 de unități. Voi integrati 
cu ușurință această nouă energie de vindecare în corpul vostru al cincilea-dimensional. 
(Tonuri "Oohh, oohh, ey, ey.") 

  
 Voi crește Puterea Arcan până la 125 de unități Arcan Arcturian. Voi primiți 
această lumină spirituală sporită în cel de-al Treilea Ochi al vostru. Lăsați această 
frecvență de vindecare să meargă la acea parte a corpului al cincilea-dimensional, care 
este un duplicat al corpului tridimensional. Ai o problemă în braț? Atunci, lăsați această 
energie să fie stocată în brațul vostru în corpul vostru din a cincea dimensiune.  
  
 Oriunde ai avea nevoie de vindecare in corpul tridimensional, să știi că energia 
vindecătoare se află acum în corpul tău al cincilea dimensional. Când vă întoarceți la 
corpul vostru tridimensional, atunci veți putea aduce cu voi această minunată energie 
vindecătoare. Din nou, ne vom întoarce la liniste. (Liniste) 

  
 Eu cresc energia spirituală vindecătoare la 200 de unități Arcturiane arcan. 
Această frecvență este la maxim cat se poate de mare pentru astăzi. Primiți lumina și 
direcționați-o către o parte a corpului vostru, astfel încât să o puteți stoca în corpul 
vostru din a cincea dimensiune, iar când vă întoarceți pe Pamant, aceasta va intra 
imediat în corpul vostru tridimensional. (Tonuri "Oohh.") 
  
 Acum, vom face o activare specială pentru chakra coroană a voastra. Cristalul 
Lacului de cristal Arcturian emite o frecvență ridicată de lumină în sus. Această lumină 
este ca ploaia, venind în jos de sus, pe Chakra Coroana ta. Este o ploaie hrănitoare de 



lumină, și chakra coroană este în curs de hrănire. Este ca o rouă. Gândiți-vă la o rouă 
dimineața, și acum gândiți-vă la această energie asemănătoare rouei în Chakra 
Coroanei voastre, primind lumină cosmică universală superioară. Aceasta este o lumină 
cosmică de vindecare energetică care provine de la Soarele Central și de la alte 
tărâmuri superioare din alte părți ale acestui univers. Va deschideti acum Chakra 
Coroana la Lumina Universala Cosmica Vindecatoare. (Tonuri "Oohh, oohh, oohh, 
ooohh.") 

  
 Să știți că sunteți capabili să stocați o frecvență înaltă a Luminii Cosmice în 
corpul vostru al cincilea dimensional. Puteți primi și stoca o frecvență mult mai mare 
decât ați putea in a treia dimensiune și veți aduce înapoi cu voi această frecvență 
ridicată a luminii. Acum chakra coroană se învârte la o frecvență superioara, și chakra 
coroană este acum activata. Vedem și simțim Lumina Omega venind de la Soarele 
Central direct în Chakra Coroanei. (Tonuri "Omeeeega Light, ey, Omeeega Light, 
Cosmic Healing Light.") 
  
 Există o frecvență pe care taoiștii o numesc "Chi", care este Energia Universală 
a Forței De Viață. Energia voastră Chi poate deveni epuizată pe măsură ce trăiți pe 
planeta Pământ din cauza polarizărilor și a solicitarilor. Acum descarc prin cristalele 
eterice Arcturiane, un surplus de energie Chi a forței de viață, de energie spirituală a 
luminii, pe care o vetu aduce din a cincea dimensiune în corpul vostru tridimensional. 
Primiți acum, un impuls de Chi Life Force Energy, care este atât de special încât să o 
puteți aduce înapoi cu tine de la a cincea dimensiune. Primiți aceasta acum în corpul 
vostru din a cincea-dimensiune. (Tonuri "Oohh.") 
  
 Acum suntem în această stare superioară a Energiilor Cosmice Chi. Chakra ta 
coroana cânta. Al treilea ochi este activat. Sunteți 90 la sută în corpul vostru cinci 
dimensional, și sunteți încă conectat la corpul tri-dimensional. Acum, Cristalul este în 
afara apei, și este deasupra lacului, și vom face o activare a energiilor cinci-
dimensionale pe planeta Pământ.  
  
 Gândiți-vă pentru o clipă, la cele 12 Cristale eterice pe care le-am descărcat de-a 
lungul anilor pe planetă. Iar aceste 12 Cristale speciale au funcția de a lucra simultan 
într-o rețea pentru a menține energie și lumină  cinci dimensională pentru planetă. De 
asemenea, am desemnat șase Scări de Ascensiune. Vom lucra cu acestea acum prin 
acest exercițiu. Cristalele arcturiene eterice sunt situate la: Lago Puelo în Argentina, 
Lacul Taupo în Noua Zeelandă, Serra da Bocaina în Brazilia, Muntele Fuji în Japonia, 
Bodensee (Lacul Constance) în Germania, Istanbul în Bosfor Turcia; Montserrat în 
Spania, Copper Canyon în Mexic, Mt. Shasta în California, Lacul Moraine în Canada, 
Volcán Poás în Costa Rica și Grose Valley în Australia, lângă Sydney. Toate acestea 
sunt locuri sacre cu care am lucrat cu voi pentru a descărca și menține lumina 
Cristalului eteric. Fiecare dintre ele este un duplicat eteric al acestui cristal principal 
Arcturian. 
  
 Și acum, vom reactiva fiecare cristal eteric de pe Pământ. Cristalul principal de 
mai sus trimite acum o energie eterica de activare duplicat în fiecare cristal de pe 



Pământ. Lago Puelo, Lacul Taupo, Serra da Bocaina, Muntele Fuji, Bodensee, Istanbul, 
Montserrat, Canionul Copper, Muntele Shasta, Lacul Moraine, Volcán Poás, Valea 
Grose, primesc acest impuls acum. (Tonuri "Oohh.") O frecvență vibrațională spirituală  
cinci-dimensională se afla acum în jurul fiecăruia dintre aceste cristale. Fiecare dintre 
aceste cristale este acum ridicat deasupra solului.  
  
 Lucrez acum cu cristalul Mt. Shasta și trimitem această lumină de activare prin 
Muntele Shasta la celelalte 11 cristale Arcturiene, susținând și activând acum cea mai 
înaltă frecvență spirituală cinci dimensională pentru Pământ. Să intram în meditație în 
timp ce lucrăm și distribuim, cu ajutorul vostru și al meu, aceste activări puternice. Vom 
intra în liniste. (Liniste) 
  
 Rețeaua cinci dimensională de cristale Arcturiene eterice este acum reîncărcată 
puternic. Se creează acum o energie de lumină cinci-dimensionala pentru a ajuta si 
susține ridicarea frecvenței spirituale vibrationale a lui Gaia. (Tonuri "Eyyy.") Trebuie să 
susținem, să activăm și să reenergizăm aceste Cristale cinci dimensionale. Vrem să 
mentinem, cât mai mult posibil, lumina cinci dimensională și frecvențele spirituale, 
deoarece aceste cristale eterice sunt una dintre principalele surse de lumină cinci-
dimensionala Arcturiană de pe planetă acum. (Tonuri "Oohh.") 
   
 De asemenea, dorim să activăm și să reîncărcăm Scările Ascensiunii. 
Ascensiunea este unul dintre cele mai mari evenimente galactice. Este o intersecție a 
celei de-a treia și a cincea dimensiuni. Am descărcat șase importante Scări de 
Ascensiune sacre foarte puternice pe întreaga planetă. Și acum, noi le vom reîncărca. 
Cele șase Scări ale Ascensiunii sunt situate la: Domul Stâncii din Ierusalim, Sant Pere 
de Ribes în Spania, Tomaree Point în Nelson Bay, Australia; Jobs Peak în Carson 
Valley, Nevada; St Martin de los Andes în Argentina, și Bell Rock în Sedona, Arizona. 
Și o binecuvântare specială de lumină pentru Muntele Fuji, pentru că acest munte sacru 
din Japonia conține, de asemenea Energia Ascensiunii. Cristalul mamă eteric de 
deasupra apei trimite o încărcătură dinamică de lumină pe fiecare dintre aceste Scări 
ale Ascensiunii, în pregătirea momentului de înălțare/ascensiune. Puteți sa va bilocati în 
această zonă în momentul Ascensiunii și imediat veți putea să urcați Scara până la a 
cincea dimensiune. (Tonuri "Eyyy.") 
  
 Vizualizați, cât de bine puteti, aceste șase locuri și vizualizați Scările spirituale, la 
fel ca Scara lui Iacob, care a fost descrisă în Geneza. Scara lui Iacob conținea îngeri 
care urcau și coborau pe scară. La Ascensiune, va puteți aduce /Spiritul vostru în sus 
pe Scară. Puteți aduce corpul vostru tridimensional transformat, în sus în a cincea 
dimensiune mergand în sus pe una dintre Scările Ascensiunii. Să medităm acum la 
aceste șase Scări ale Ascensiunii nou reîncărcate. (Liniste) 
  
 În cele din urmă, avem acum si multe Orașe Planetare de Lumină pe aceasta 
planeta. Grupul celor Patruzeci a făcut o treabă excelentă în activarea Orașelor 
Planetare de Lumină. Sunt prea multe pentru mine pentru a le lista în acest moment, 
dar sa stiti că Orașele Planetare de Lumină contribuie la ridicarea câmpului de energie 
a cincea-dimensionale de pe această planetă. Eu, Juliano, trimit in jos o energie de 



activare către fiecare dintre Orașele Planetare ale Luminii de pe glob. (Tonuri "Oohh, 
oohh.") Toate Orașele Planetare ale Luminii din America de Sud, din America Centrală, 
din America de Nord, din Mexic, din Australia, din Noua Zeelandă, din Japonia, din 
Europa, din Asia și altele noi care vor veni în toată Africa, primesc această lumină 
spirituală de la Lacul de Cristal Arcturian. (Tonuri "oh, oh.") 
  
 Voi ajutați la crearea unor frecvențe de lumină mai avansate ale energiilor cinci-
dimensionale. Cristalul eteric de deasupra Lacului coboară acum înapoi în apă. Acum 
este în apă în totalitate. Corpul tău cinci dimensional este foarte încărcat cu această 
frecvență a cincea-dimensională. Corpul vostru Spiritual va părăsi corpul vostru cinci 
dimensional, dar să știți că vă puteți întoarce la Lacul de Cristal Arcturian ori de câte ori 
doriți. Lacul de Cristal Arcturian este întotdeauna deschis, 24 de ore pe zi, șapte zile pe 
săptămână, pentru voi.  
  
 Corpul vostru Spiritual se ridică din corpul vostru cinci dimensional de la Lacul 
Arcturian. Când vă întoarceți înapoi pe Pământ, această lumină superioara și vindecare  
mare vor fi transferate corpului vostru tridimensional. Corpul vostru Spiritual este acum 
deasupra corpului vostru cinci dimensional și merge în partea de sus a Lacului de cristal 
Arcturian, prin cupolă. Găsiți coridorul de lumină din care ați venit. Intrati acum pe acest 
coridor al luminii si incepe-ti calatoria inapoi acasa la a Treia Dimensiune, calatorind cu 
viteza gandului. (Tonuri "Ta, ta, ta. ...") 
  
 Veniti înapoi în camera voastra. V-ați extins aura atât de mult încât Corpul vostru 
Spiritual nu va mai incapea în corpul vostru fizic, așa că va trebui să o contractați. Chiar 
te-ai extins frumos. Acordați-vă o clipă și contractați-vă Corpul Spiritual. Voi încă veți 
deține toată energia, dar va trebui să vă întoarceți în corpul vostru fizic, iar acest lucru 
înseamnă că va trebui să vă contractați Corpul Spiritual. Deci, contractați-l acum, astfel 
încât să puteți să vă încadrați din nou în corpul vostru fizic.  
  
 Reintrați în corpul vostru fizic. Amintiți-vă de toată marea lucrare pe care am 
făcut-o pentru planetă cu Cristalele Arcturiene, Scările Ascensiunii și Orașele Planetare 
de Lumină. Amintiți-vă de vindecarea pentru Sinele vostru. Reintrați încet înapoi în 
corpul vostru fizic și simțiți o înălțare fizică și o înălțare spirituală profundă. Voi primiți 
energiile tămăduitoare. Să înceapă procesul de osmoză spirituală, adică descarcarea 
distribuita a acestor energii pe care tocmai le-ați experimentat se va integra încet în 
corpul vostru fizic în următoarele 12 ore. Am făcut atât de multă muncă încât va dura 12 
ore pentru ca tu să integrezi toate acestea confortabil. Sunteți 100 la sută înapoi în 
corpul vostru fizic. Poti să deschizi ochii. Bine ați revenit pe Pământ, Samanta Stelara 

Arcturiana.   
  
Eu sunt Juliano, o zi buna!  
 


