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Salutări, sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii!  
 
Să ne uităm la unul din subiectele mele favorite care este... Lumina! 
Este atât de mult de zspus despre lumină şi este atât de multă nevoie de lumină pe această planetă. Mi-
ar place să vorbesc despre istoria luminii în galaxie şi în univers, pentru a ajuta la punerea bazelor pentru 
discuţia şi instrucţiunile în care fiecare dintre voi poate să obţină avantajul de a fi un lucrător în lumină şi 
de asemenea de a fi capabil să primească şi să trimită lumină altor persoane. 
 
    Primul punct este acela că lumina este mai puternică decât întunericul, de aceea, unde este lumină nu 
poate fi întuneric. Pare evident şi mare parte din discuţie, astăzi, va părea simplă, dar simplu este bun. 
Uneori este important a merge înapoi la bazele spiritualităţii şi la baza a tot ce este spiritual stă lumina. În 
creaţia universului a fost „cuvântul” şi cuvântul a fost rostit, iar primele cuvinte care au fost rostite, cum 
ne aminteşte Biblia, au fost: „Să fie lumină!”. Aceasta este instructiv pe două nivele: primul nivel este acela 
că a fost o preexistenţă înainte de lumină şi, deci, creaţia luminii s-a produs după ce cuvintele au fost 
rostite. Aceasta îţi spune despre importanţa luminii în creaţia acestui univers.  
 
    Vreau să privesc la diferite vibraţii ale luminii. Când am vorbit despre istoria luminii în această galaxie şi 
acest univers, am gândit că este important să facem distincţie între diferitele tipuri de vibraţii ale 
frecvenţelor luminii. Mergem să dăm o privire, de exemplu, la Lumina Omega şi Lumina Vindecătoare 
Albastru Arcturian. De asemenea, vreau să aruncăm o privire la Lumina Christică şi la Lumina Mesianică. 
Mai târziu, în acestă lectură voi cere Arhanghelului Mihail să ne vorbească despre Lumina Zohar, Lumina 
Bahir şi Sfânta Lumină, cunoscută în limba ebraică şi în cea galactică drept „Aur Ha Kadosh”. 
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    În decursul acestei discuţii vei nota că există o strânsă legătură între vibraţiile sunetului şi frecvenţele 
luminii. Aici sunt uimitoarele caracteristici ale luminii în galaxie şi univers. S-a descoperit că lumina 
călătoreşte cu fenomenala viteză de 186.000 mile/secundă. Multă lume nu poate nici măcar să îşi 
imagineze o aşa viteză de călătorie. Dar m-ai auzit pe mine spunând de numeroase ori că gândul este 
capabil să călătorescă mai repede decât viteza luminii deoarece gândul are o textură şi o frecvenţă diferite 
de cea a luminii. Gândurile pot interacţiona cu frecvenţele luminii. Această interacţiune va fi o dezvoltare 
importantă în călătoriile în spaţiu şi în timp. Când mă refer la călătoriile în spaţiu înţeleg călătoriile intra- 
şi inter-galactice şi când mă refer la călătoriile în timp, înţeleg abilitatea de a călători prin coridoare şi 
hiperspaţiu (hiperspaţiu este spaţiul dintre dimensiuni). În hiperspaţiu gândul controlează unde şi cât de 
repede călătoreşti. 
 
    Prima frecvenţă a luminii vibraţionale pe care vrem să  o tratăm astăzi mai adânc este Lumina Omega. 
Omega este o literă greacă care este considerată ultima literă din alfabet, dar, în plan spiritual, ultimul 
reprezintă cel mai bun. În plan spiritual, lumina omega reprezintă lumina care caracterizează starea de 
evoluţie cea mai înaltă a fiacărei persoane. Lumina Omega reprezintă cea mai înaltă frecvenţă care poate 
fi atinsă în lumea spirituală. Eu folosesc, de asemenea, terminologia pentru a descrie următorul pas al 
evoluţiei omenirii. Putem vorbi despre Omul de Neanderthal, Omul de Cromagnon şi, acum, de Homo 
Sapiens, cel căruia tu îi eşti reprezentativ, ca parte a liniei de evoluţie de la speciile timpurii. Este bine 
cunoscut că observaţia antropologică conform căreia Homo Sapiens nu este ultima sau cea mai bună 
manifestare în acest lanţ evolutiv. Mă gândesc că eşti de acord cu mine, în mod special când priveşti la 
starea curentă a acestei planetei şi cum Homo Sapiens distruge această planetă. Majoritatea distrugerilor 
pe Pământ, astăzi, se datoriează umanităţii. Niciodată înainte, în istoria acestei planete nu a fost o specie 
numită umanitate. Homo Sapiens a fost capabilă să domine total planeta şi să controleze toate aspectele 
vieţii pe această planetă. 
 
    Următorul stadiu a lui Homo Sapiens este Omul Omega. Mă refer prin aceasta la Bărbatul/Femeia 
Omega şi aceştia reprezintă, încă o dată, conceptul de ultimul şi cel mai bun datorită căruia, crezi sau nu, 
umanitatea (Homo Sapiens) este aproape de a face un pas gigantic pe scarea evoluţiei. Cea mai înaltă 
stare evolutivă după Homo Sapiens este Bărbatul/Femeia Omega (şi folosesc termenul omega cu aceeaşi 
definiţie: omega reprezintă cea mai bună, cea mai înaltă posibilitate de evoluţie spirituală pentru Om).  
 
    Deci, asta e! Când vorbim despre Lumina Omega, vorbim despre o frecvenţă care va scoate tot ce e mai 
bun. Va activa cea mai bună parte a codului vostru ADN. Va activa şi descuia Codul Ascensiunii care se 
găseşte în Sistemul de Activare Reticular al Vostru, sau acea parte a creierului vostru descrisă ca cea mai 
înaltă conştiinţă. Lumina Omega va activa Punctul de Asamblare al vostru, care este punctul utilizat de 
şamani pentru a reprezenta deschiderea celei mai înalte conştiinţe din punct de vedere evolutiv. Aceasta 
este Lumina Omega care activează Energia Omega din voi.  
 
    Ştiu că Grupul celor 40 a utilizat, foarte sugestiv, acest termen de Lumină Omega şi am văzut cum unii 
dintre voi îşi trimit unii altora scrisori sau email-uri pe care le încheie cu termenul „cu Lumină Omega, cu 
Dragoste” şi semnează cu numele lor. Poate tu nu poţi înţelege total la ce se face referinţă cu înalta 
activare a luminii, înalta posibilitate evolutivă a fiecărei persoane şi cum acestea sunt trimise sub forma 
câmpului de energie cunoscut ca Lumină şi Energie Omega. Chiar şi numai pronunţând şi expresia acestor 
cuvinte „Lumină Omega” este o aducere aminte în sine a codurilor tale secrete. Este o aducere aminte pe 
care o poţi deschide pentru Sinele tău Înalt; poţi să-l deschizi pentru energiile tale înalte, acum. Parte din 
aceste energii înalte este reprezentată de participarea la evoluţia lui Homo Sapiens şi parte a acestui nivel 
următor este conştiinţa înaltă şi conştiinţa pentadimensională.  
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    Vrem să descriem acum cum vedem noi Bărbatul/Femeia Omega în acest nou pas evoluţionist şi vrem 
să descriem cum lucrează împreună cu tine pentru a activa Lumina Omega în interiorul tău şi să participe 
la activarea Luminii Omega a tuturor speciilor. Ce altă cotribuţie mai bună ai putea aduce umanităţii dacă 
nu s-o ajuţi să-şi activeze evoluţia Energiei Omega.  
 
    Acum, vom descrie cum Lumina Omega şi evoluţia umanităţii sunt reprezentative Maeştrilor 
Ascensionaţi ca Sananda, care este reprezentativ celui mai înalt punct de evoluţie care poate fi atins. 
Bărbatul/Femeia Omega va fi mai înalt decât Omul Cromagnon, mai înalt decât Neanderthal, mai înalt în 
evoluţie decât Homo Sapiens. Ascultând acum sunetele transformatoare ale Luminii Omega ca şi mine, 
Juliano, voi trimite jos, pentru fiecare dintre voi Lumină Omega. Primeşte această lumină în Chakra 
Coroanei şi, după aceea, îţi voi explica ceva mai mult despre cum să foloseşti această lumină. Dar întâi s-
o recepţionăm şi să o folosim pentru activarea interioară a evoluţiei şi energiei tale înalte, cea mai bună 
energie a evoluţiei, cea mai bună lumină spirituală din tine („Incantaţiile Luminii Omega”). Lasă Lumina 
Omega să vină în Chakra Coroanei simţind aura câmpului tău de energie, simţind activându-se Chakra 
Coroanei tale, aducându-ţi cele mai bune şi înalte în tine, chiar acum. (Incantaţiile „Luminii Omega”). Vom 
merge în meditaţie (Linişte).  
 
    Când vorbim despre trimiterea luminii, vorbim de asemenea despre primirea luminii, deoarece primirea 
luminii este o artă.  Primirea luminii cere practică. Aş vrea să folosesc analogia cu privirea în Soare. Aceasta 
înseamnă că ochii tăi nu sunt suficient de evoluaţi pentru a privi lumina soarelui. S-ar putea săai nevoie 
de ochelari speciali pentru a privi spre soare şi chiar dacă tu nu priveşti direct spre el va trebui să porţi 
ochelari din cauza razelor intense de lumină ale acestuia. Aceasta înseamnă că ochii tăi nu au evoluat 
îndeajuns pentru a putea privi direct lumina solară. Dacă vrei să priveşti direct lumina soarelui prntru orice 
perioadă de timp, tu îţi poţi douna permanent ochii. Aceasta este în mod particular adevărat în timpul 
periculoaselor eclipse solare, când razele Soarelui continuă să vină spre Pământ, dar se crează un aparent 
întuneric cauzat de trecerea Lunii peste discul solar. În timpul eclipsei câte unul poate să aibă falsa credinţă 
că nu-şi va periclita vederea privind direct. 
 
    În munca spirituală recepţionarea luminii include recepţionarea Luminii Omega. Aceasta cere abilitatea 
de a primi lumina înaltă. Parte a abilităţii cerute în recepţionarea luminii provine din practică. Eu am 
comparat aceasta cu alergarea pe o pistă sau într-o cursă. Ai practicat şi construit condiţionările tale. E 
drept, nu te poţi aştepta să alergi într-o cursă fără antrenament. La fel este şi în munca cu lumina. Trebuie 
să exersezi primirea luminii şi trebuie să practici distribuirea luminii prin corpul tău.  
 
    Vom începe practica primirii luminii trimiţând lumina în Chakra Coroanei tale. După aceea va fi 
distribuită în toate câmpurile tale energetice. Unul din lucrurile despre câmpul tău de energie este că 
acolo este o placă, ori o construire de placă în aură şi această construcţie de placă în aură este ceea ce eu 
numesc „placă eterică”. Încetineşte vibraţiile frecvenţei aurei. Aceasta înseamnă că dacă o înaltă frecvenţă 
ca a Luminii Omega intră în aura ta, atunci aura ta poate avea probleme de integrare şi vibrare a vitezei a 
acestei noi lumini, din cauză că placa din aură este ca o funcţie de comandă într-o maşinărie. Ea nu va 
permite aurei tale de a merge cu mari viteze. Aceasta nu este în totalitate rău, deoarece aceasta este în 
acelaşi timp o inerentă protecţie al câmpului tău de energie, deoarece fiecare vrea tot atât de multă 
lumină cât de mult este posibil să intre în aură. Tu vei rămâne capabil să asimilezi o frecvenţî de lumină 
care este comparabilă cu abilităţile tale de a o primi. Ca să-ţi măreşti aceste abilităţi, trebuie să te 
antrenezi. Parte a acestui antrenament cu lumina este ceea ce am prevăzut cu Grupul celor 40.  
 
    Pe lângă Lumina Omega vreau să vorbesc şi despre Oglinda Luminii Iskalia. Este o altă frecvenţă a 
luminii, o frecvenţă foarte înaltă a luminii. Este o frecvenţă a luminii care vine de la Soarele Central. Unele 
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din aceste frecvenţe de lumină ca energia Soarelui Central, cer, ceea ce eu numesc, o „amplificare” a 
luminii, astfel încât poate fi folosită într-o formă ce poate fi procesată de către umani. Oglinda Iskalia ete 
o oglindă specială care are capacitatea de a filtra, putând lua lumina de la Soarele Central şi filtrând-o într-
un mod în care poate fi folosită şi procesată de către aura umană. Acesta înseamă, că această lumină de 
la Soarele Central necesită unele tipuri de filtrare, unele tipuri de tehnologii, în măsură de-a le pune într-
o formă în care tu poţi s-o procesezi.  
 
     Această întoarcere în istoria luminii în univers am făcut-o datorită faptului că lumina originală în univers 
a fost atât de difuzată şi atât de înaltă încât numai un iniţiat ar fi putut fi capabil să proceseze, să utilizeze 
sau să interacţioneze cu această lumină. Această lumină a fost atât de intensă încât nu a fost posibilă o 
viaţă normală, în special o viaţă non-tridimensională nu ar fi avut posibilitatea să interacţioneze cu ea sau 
să o vadă şi să supravieţuiască. Acest fenomen a fost de asemenea observat când privim discuţia asupra 
observării directe a Luminii Divine. Aici este o referinţă la această experienţă provenind de la un Maestru 
Ascendent, Moise. Moise a căutat să-l vadă pe Dumnezeu în faţă, dar faţa lui Dumnezeu are atât de multă 
lumină încât El i-a explicat lui Moise că nu putea să-l privească direct şi să supravieţuiască. Dumnezeu îl 
instruieşte pe Moise: ”Tu poţi numai să priveşti înspre acolo în grotă spre stâncă şi tu poţi vedea numai 
umbra feţei mele, dar nu mă poţi vrivi direct în faţă din cauză că lumina ce o emană faţa mea e atât de 
intensă încât tu nu vei putea supraviţui. Ar putea fi sfârşitul tău.” 
 
    Această istorie biblică îţi dă o idee atât despre intensitatea timpuriu istorică a luminii cât şi despre 
intensitatea luminii ce vine de la Creator. Oricum, sunt căi de a-ţi forma abilitatea ta de a privi lumina. În 
istoria Maestrului Ascendent, Moise putem spune că el a fost antrenat să privească numai umbra Luminii 
Divine. Privind spre umbră este de asemenea o experienţă intensă încât o mână selectă de persoane ar 
putea fi capabile să experimenteze aceasta. În alte cuvinte este o mare, înaltă avansare spirituală să fii 
capabil să veyi şi să experimentezi umbra Creatorului. 
 
    Oglinda Iskalia a fost singura capabilă să focalizeze lumina provenită de la Soarele Central până la 
Pământ. Lumina Soarelui Central este focalizarea tuturor luminilor spirituale în galaxie. Toate marile fiinţe, 
inclusiv toţi Maeştrii Ascendenţi care vin pe Pământ au studiat, experimentat şi vizitat Lumina Soarelui 
Central. Este o foarte înaltă frecvenţă de lumină care a fost iniţial descrisă în intersectarea Soarelui vostru 
cu Soarele Central în decembrie 21-22, 2012. La acest punct s-a spus că Soarele Central a eclipsat Sistemul 
vostru Solar. Intersecţia Pământul Sistemului Solar cu Soarele Central a fost comparabilă cu o eclipsă. 
Această aliniere specială a fost primită de Lumina Soarelui Central după mii şi mii de ani lumină şi a 
călătorit spre Pământ executând o nouă activare. Această activare a fost corect identificată de către 
mayaşi şi de către Lucrătorii Luminii ca Activarea Luminii din 2012, acolo unde o mulţime de aşteptări 
asupra a ceea ce frecvenţa Luminii poate să facă. O consecinţă a ideii Oglinzii Iskalia a fost aceea că 
Maeştrii Ascendenţi au venit să vă ajute să vă aliniaţi şi să interacţionaţi cu această lumină într-un mod 
utilizabil de către fiecare dintre voi. 
 
    Acum, privind la 2019, aţi putea pune aceeaşi întrebare pe care am pus-o şi noi: „A fost necesară 
activarea Luminii Spirituale Înalte din 2012? A fost această activare suficient de puternică pentru a 
schimba ciclul evolutiv al Pământului astfel încât să-l pună pe o cale diferită?” Răspunsul este unul 
controversat din cauză că tehnologia şi activările spirituale (din 2012) şi interacţiunea cu Soarele Central 
au avut succes pe mai multe căi. Multe din seminţele stelare deschise în misiunile lor adânci şi primirea 
noii conduceri în misiunile lor planetare în profunzimea universului, au fost o mare înălţare a noii energii 
pentru Ascensiune. Acolo au fost, de altfel, activări ale multor vechi, sacre locuri în jurul plenetei şi noi 
coridoare au fost stabilite; noi frecvenţe de lumină au fost împrăştiate în lungul şi în latul globului şi, într-
adevăr, au fost imense creşteri ale frecvenţelor luminii spirituale pe Pământ.  
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    Dar partea contradictorie este aceasta: transformarea aceste frecvenţe de lumină în schimbări majore 
în plan politic, economic şi de ţesut social a acestei planete nu a avut loc. Acolo unde înaltele aşteptări ca 
aceste energii spirituale provenind din aceste frecvenţe de lumină venite de la Soarele Central nu sunt 
destul pentru a da soliditatea necesară transformărilor de a mişca Pământul înspre înalte evoluţii şi înspre 
Bărbatul/Femeia Omega. O parte a acestor transformări nu au avut loc din cauza nevoii de pregătire 
globală. Atunci când nu există pregătire pentru a recepţiona aceste frecvenţe înalte atunci frecvenţele 
trec peste şi nu sunt integrate, în unele cazuri, sunt chiar rejectate. 
    
    Aminteşte-ţi că acolo este un mecanism de autoprotecţie al aurei umane. Nu poţi primi înaltă frecvenţă 
de lumină decât tu poţi tolera. Oglinda Iskaria rămâne eterică deasupra Pământului şi continuă să descarce 
Lumina Soarelui Central. Lumina Soarelui Central este necesar de a fi împrăştiată în mod continuu de-a 
lungul şi de-a latul acestei planete. Această lumină conţine instrucţiuni şi descoperiri avansate despre cum 
să se  asigure aceste frecvenţe înalte ca Lumina Omega şi Lumina Soarelui Central şi pot deveni adevărate 
instrumente de activare şi evoluţie a lui Homo Sapiens în Bărbatul/Femeia Omega. 
 
    Următorul tip de lumină despre care voi vorbi este Lumina Albastră Arcturiană. Fiecare dintre voi este 
foarte sensibil în recepţionarea Luminii Albastre Arcturiene emise de noi şi noi vom lucra în continuare cu 
această energie şi lumină albastră trimiţând-o tuturor celor dintre voi care o vor cere. Lumina Albastră are 
o frecvenţă spirituală specială şi frecvenţa spirituală este unică la arcturieni. Imaginează-ţi o formulă a 
proprietăţilor alchimice specială care pot transmuta minerale normale, cum ar fi plumbul în alte elemente 
chimice de bază, în aur. Ai putea spune că aceasta ar cere mult timp pentru a dezvolta această formulă şi 
că această formulă va fi foarte bine păzită. Dacă cunoşti această formulă de transformare alchimică a 
plumbului în aur, atunci vei putea, în mod sigur, să devii repede bogat.  
 
    Lumina albastră arcturiană conţine un amestec special de frecvenţe de lumini şi energii alchimice. Noi 
am studiat şi lucrat cu Lumina Albastră pentru mulţi eoni. Lumina albastră arcturiană are proprietăţi 
speciale, proprietăţi de vindecare. Când recepţionezi lumina albastră arcturiană poţi primi o vindecare 
dinamică cinci-dimensională. Dar Lumina Albastră Arcturiană are, de asemenea, o energie de activare 
spirituală specială. Această lumină albastră poate interacţiona, pe căi specifice, cu aura ta. Dacă acolo, în 
aura ta, este o placă atunci aceasta ar putea cauza o încetinire a frecvenţei aurei tale. Lumina Albastră ştie 
cum să interacţioneze cu această frecvenţă şi să îndepărteze această placă pentru a-ţi permite să vibrezi 
la cele mai înalte frecvenţe posibile în parametri frecvenţei Luminii Albastre.  
 
    Albastru este o culoare foarte vindecătoare. De exemplu, gândeşte-te la albastrul cerului şi cât de cald 
şi de sănătos te simţi când îl priveşti. Apoi utilizezi această imagine pentru a desena Lumina Albastră 
Arcturiană venind în aura ta, jos în Ceakra Coroanei şi atunci vei avea o idee despre simţirea de bunăstare 
şi de aspectul de sănătate a acestei lumini albastre. Noi, de asemenea, folosim lumina albastră în chirurgia 
noastră psihică. Noi lucrăm cu persoanele folosind tehnologii spirituale/medicale. Spre exemplu, noi 
putem trimite jos, energii albastre puternic focalizate într-un organ infectat sau în altă parte a corpului 
care a fost deteriorată. Avem un mare succes în abilitatea de a repara organele bolnave. 
 
    Acum eu voi merge să trimit jos fiecaăruia din voi Lumina Albastră Arcturiană. Voi puteţi utiliza această 
lumină pe căi generale. Noi avem Lumină Albastră de frecvenţe diverse. Uneori este necesar de a 
transmite lumina pe diverse căi şi alteori o facem focalizând-o într-o ceakră specifică pentru a trata 
persoanele. De data aceasta noi vom trimite jos Lumina Albastră pe căi generale. Noi o putem folosi pe 
căi focalizate dacă vom lucra cu voi în mod individual. 
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    Eu trimit acum jos la voi Lumina Albastră Arcturiană. (Tonuri) Primeşte Lumina Albastră Arcturiană în 
Chakra Coroană. (Tonuri) Lumina albastră, sau Lumina „Azul”, aşa cum e numită în spaniolă. „Azul” este 
unul din cuvintele limbii spaniole care în mod real defineşte frecvenţa Arcturiană a albastrului. (Tonuri 
„Lumină Azul. Azul, Azul Lumină Albastră.”) Să mergem în tăcere acum pentru a o primi, integra şi 
girecţiona oriunde vrei în interiorul corpului tău această Lumină Albastră Arcturiană.(Tăcere) 
 
    Lumina Albastră Arcturiană are o formulă specială care interacţioneayă cu aura ta dizolvând orice placă 
care îţi coboară frecvenţa de vibraţie a aurei, astfel încât poţi să interacţionezi şi să foloseşti această 
lumină. (Tonuri) Să lăsăm Lumina Omega să vină înăuntru cu Lumina Albastră prin Chakra Coroanei tale. 
 
    Şi acum vreau să vorbesc despre Lumina Vindecătoare Cuantică care este, într-un fel, o combinaţie a 
Luminii Omega şi a Luminii Albastre. Cuvântul „cuantic” se referă la mici pachete de lumină. Ele sunt atât 
de mici, dificil de observat, detectat şi prezis astfel încât un imens mister s-a format în jurul modului în 
care energia cuantică funcţionează. În acelaşi timp, lumea cuantică a revoluţionat total societatea voastră 
bazată pe computer şi tehnologiile moderne de care voi beneficiaţi în anumite feluri. Pe de altă parte, a 
fost folosit în unele descoperiri serioase cum ar fi dezvoltarea energiei nucleare şi alte aplicaţii productive 
în tehnologia computerului. 
 
    Din punct de vedere filosofic, descoperirea energiei cuantice a schimbat gândirea ştiinţifică tradiţională. 
A dus la descoperiri pentru care lumea nu este total pregătită. Această lume subatomică tridimensională 
funcţionează după unele principii diverse care sunt imprevizibile. Această imprevizibilitate duce la o gamă 
largă de alegeri şi provocări care, de asemenea, trancend logica normală. 
 
    Când eu vorbesc despre vindecarea cuantică, vorbesc despre o energie care transportă acelaşi tip de 
energie spirituală şi lumină, şi asta înseamnă că există aspecte ale acestei lumi care pot primi o vindecare 
ce transcende logica. În lumea tridimensională sunt boli. Acolo sunt blocaje şi nu fiecare persoană poate 
fi capabilă să depăşească bolile. În baza logică, unele boli par incurabile. Utilizând Lumina Vindecătoare 
Cuantică noi, aducem jos o energie a imprevizibilităţii pentru a trata bolile. Noi coborâm energie şi lumină 
care transced logica medicală normală. 
 
    Conceptul vindecării cuantice este de asemenea important când vorbim despre vindecarea planetei. 
Logic este un aer de deznădejde cu privire la viaţa planetei. Noi privim la acumularea poluanţilor în oceane, 
distrugerea pădurilor, mersul climei, etc. Ar fi o minune cum s-ar mai putea îndrepta lucrurile. Şi chiar 
dacă ar fi îndreptate, este nevoie de 50, până la 100 de ani. Această corecţie poate avea loc numai dacă 
vom stopa imediat producţia de cărbune, poluarea oceanelor şi utilizarea oricărei energii nucleare, etc. 
Nici una dintre acestea nu se întâmplă acum. Pot să spun că teoria vindecării cuantice ar putea fi o 
intervenţie divină; ceea ce ar putea fi considerat „Lumină Mesianică”. Lumina Mesianică este un tip de 
lumină vindecătoare cuantică. Cheamă acum vindecarea cuantică să vină la tine acum şi în următoarele 
lecturi vom vorbi despre trimiterea Luminii Vindecătoare Cuantice planetei şi Noosferei pentru împrăştia 
conştiincios şi a pune în mişcare noua energie în concordanţă cu Lumina Omega.  
 
    Primeşte acum în Chakra Coroanei tale Lumina Vindecătoare Cuantică. (Tonuri). Frecvenţele Luminii 
Vindecătoare Cuantice întră acum în aura ta. Acum vom rămâne în tăcere. Primeşte Lumina Vindecătoare 
Cuantică, acum. (Tonuri. „Energie şi Lumină Vindecătoare Cuantică”). (Tăcere).  
 
    Acum primeşti acestă lumină. Poţi folosi acestă lumină, acum. Este o lumină albă strălucitoare şi Lumină 
Vindecătoare Cuantică. Acesta este o lumină albă cu vinişoare aurii, aurie, ca o ploaie de energie. Auriul 
este un simbol al armoniei. Lăsaţi-l să vă devină ca un halou în jurul fiecăruia din voi, acum, ca un halou 
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auriu. Pentru următoarea parte a lecturii voi cere Arhanghelului Mihail să vorbească cu tine. În Lumina 
Albastră Arcturiană,  sunt Juliano. Să ai o zi bună! 
 
    Bună, eu sunt Arhanghelul Mihail. Întâi voi arunca o privire Luminii Zohar. Zohar este o lumină mistică 
şi cuvântul „Zohar” în ebraică înseamnă strălucitor, splendid, lucitor. Este o descriere puţin folosită a 
luminii, dar este o descriere că acesta este o frecvenţă de lumină atât de înaltă, încât poate fi asociată 
conceptului de splendoare. Cum îţi imaginezi tu splendoarea? Poate tu poţi gândi la diamante. Gândeşte 
la cel mai bogat diamant pe care ţi-l poţi imagina. Lumina emanată din diamant se scurge cu splendoare. 
Poate poţi avea anumite cristale care să emane o frecvenţă luminăasă. Am putea spune că acesta este 
splendoare.  
 
    Acest cuvânt „splendoare” este un superlativ. Este cea mai înaltă desemnare a strălucirii care nu este 
atât de frecventă în a treia dimensiune. Multe persoane locuiesc în oraşe şi nu văd strălucirea cerului 
noaptea. Cerul în oraş nu este întunecat. El este plin de lumină provenind de la galaxii şi de la stele, iar 
umanitatea a pierdut mult din conectarea sa la univers datorită incapacităţii de a experimenta lumina 
splendidă care este accesibilă noaptea. Lumina cerului, splendidă şi clară, adesea nu este accesibilă în 
timpul zilei, când ne vine lumina de la Soare. Ca şi lumina Soarelui, Lumina Zohar este o lumină splendidă. 
Diferenţa este că Lumina Zohar vine direct de la Creator.  
 
    Lumina Zohar este o lumină pură. Aminteşte-ţi că Mose nu a fost capabil de a privi în faţă pe Dumnezeu 
deoarece el nu a putut vedea direct Lumina Creatorului. Încearcă să-ţi imaginezi că acolo este          
un fir de lumină care traversează întreg Universul ce vine direct de la Creator. Creatorul este atât de 
copleşitor de puternic, încât, numai o mică esenţă a Luminii Creatorului poate fi tolerată în acest univers. 
Acest firicel de lumină acum există în lumea tridimensională. Acestă rază de lumină devine accesibilă în 
circumstanţe speciale. Este o lumină splendidă şi se cheamă Lumină Zohar.  
 
    Când ai orice contact cu Lumina Zohar, tu poţi călări lumina prin întreg Universul. Tu ai putea călări 
lumina înapoi, la începutul timpurilor. Ai putea călări lumina în viitor. Lumina Zohar, de asemenea, 
călătoreşte înapoi la energia Creatorului. Este o lumină mistică, secretă, pe care, când o experimentezi, va 
fi total purificatoare ca ritual. (Tonuri. „Lumina Zohar”.).  
 
    Acum vreau să vorbesc despre o altfel de lumină numită Lumina Sfântă, iar în ebraică este „ Aur Ha 
Kadosh”. Lumina Sfântă vine, de asemenea, de la divin. Lumina Sfântă este lumină sacră. Lumina Sfântă 
are puteri speciale şi, prin urmare, când o experimentezi eşti într-o frecvenţă vibraţională specială. De 
asemenea, ai putea fi protejat de energia tridimensională când experimentezi Lumina Sfântă. Eu cânt 
aceste cuvinte: Aur Ha Kadosh, şi, exact chem şi primesc Lumina Sfântă în Chakra Coroanei. (Tonuri. „Aur 
Ha Kadosh”.). 
 
    Lumina dela Aur Ha Kadosh este foarte strânsă luminii Ruach Ha Kadosh, care este Sfântul Duh şi poate 
fi considerată Iluminatoare. Când te afli în starea de Iluminare, poţi experimenta Lumina Sfântă în mod 
continuu, deoarece, chiar dacă, totuşi, acolo sunt polarizări şi densităţi din a treia dimensiune, energiile 
care stau la baza acestei întregi galaxii şi a acestei planete rămâne Lumina Sfântă şi Sfântul Duh. (Tonuri. 
„Ruach Ha Kadosh”, Duhul Sfânt.).  
 
    Acolo este un alt tip de lumină chemată în tradiţia mistică Lumina lui Bahir care este un alt nume pentru 
strălucire. Este interesant deoarece, dacă te gândeşti la eschimoşi care au poate zece, cincisprezece 
cuvinte pentru zăpadă, poate chiar mai multe, a fi capabili să descrie zăpada este critic pentru 
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supravieţuirea lor. Ei au nevoie să ştie dacă este zăpadă udă, îngheţată, grea deoarece ei trebuie să îşi 
planifice călătoria care depinde de tipul de zăpadă care cade. 
     
    Evaluarea naturii luminii spirituale este un instrument important în munca noastră. În lumea spirituală, 
noi avem multe şi diferite descrieri ale luminii: Vindecătoare, Sfântă, Sacră, Omega, Cuantică şi acum noi 
avem Lumina Splendidă şi Lumina Strălucitoare sau Lumina lui Bahir. Lumina Strălucitoare poate fi descrisă 
ca venind copleşitor de strălucitoare. Unii dintre voi aţi fost pe tărâmurile înalte în visele voastre ori în 
călătorii astrale spre domeniile cinci-dimensionale. Poate aţi văzut lumini, ceruri sau culori care erau 
strălucitoare. Unii dintre voi s-au întors înapoi şi au observat că aceste culori din domeniul cinci-
dimensional nu sunt în mod normal disponibile în cel tridimensional. Culorile în cinci dimensiuni sunt mult 
mai strălucitoare. Şi vouă vă place asta. 
 
    Aveţi nevoie de ochelari de soare ca să experimentaţi Lumina Strălucitoare? Chakra voastră Coroană şi 
al treilea ochi pot să filtreze lumina strălucitoare astfel încât voi să o puteţi integra. Activaţi acum abilitatea 
voastră de a vedea lumina strălucitoare. (Tonuri „Lumina lui Bahir. Aur Ha Kadosh. Or  Zohar.”) Acum cum 
zice în Kabbala că primul Bărbat/Femeie cu conştiinţă înaltă a fost Adam. Acest prim om a avut abilităţi 
speciale de a vedea Lumina şi abilităţi speciale de a distinge variaţii ale Luminii. Primul Adam a fost capabil 
de a deschide ochii săi şi să vadă lumina Zohar traversând întregul Univers. Voi acuma aveţi telescoape 
care culeg lumina provenind aproape de la începutul Universului şi această lumină primordială se întoarce 
călătorind spre Pământ. Primul om a avut o vedere specială şi abilităţi speciale de a vedea Lumina. Fie 
Lumina lui Zohar, Bahir şi Lumina Sfântă, Aur Ha Kadosh fie cu voi acum şi pentru amintirea timpului cât 
voi sunteţi pe planeta pământ în dimensiunea a treia. Ştiu că voi veţi fi capabili să interacţionaţi şi să 
utilizaţi Lumina pentru scopuri înalte vindecătoare. Binecuvântări! Eu sunt Arhanghelul Mihail. Aur Ha 
Kadosh fie cu voi. Vă urez o zi bună! 
 
 


