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Salutări, sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii!  

 

 Vom prezenta astazi tema ce se numeste “frecventa rezonanta de raspuns”. “Frecventa 

rezonanta de raspuns” este un termen folosit in domeniul energiei vibratoare, in meditatiile 

spirituale si in munca pentru ascensiune. Invatand despre acest termen va aduce oportunitatea 

sa integrati aceste concepte din “noile fizici” impreuna cu dezvoltarea spirituala. Frecventa 

rezonanta de raspuns se refera la acea vibratie speciala ce rezoneaza cu centrul Sinelui vostru. 

Fiecare persoana are o freceventa a centrului/de baza. Sunt sigur ca ati observat cum unii 

oameni au o frecventa de baza joasa, iar altii au o frecventa de baza superioara. Exista de 

asemnea frecvente ascunse la care voi raspundeti. Cand spun ascunse, vreau sa spun ca acea 

frecventa nu se afla in constiinta voastra obisnuita. 

 Daca va aflati in prezenta unui Maestru Ascensionat si acesta incepe sa emita o 

frecventa de lumina cu care voi rezonati, atunci voi veti manifesta ceea ce eu numesc “ 

Frecventa Rezonanta de Raspuns”. Aceasta frecventa, aceasta vibratie este parte din totalitatea 

sufletului. Frecventa superioara de la Maestrul Ascensionat se va activa in interiorul vostru. In 

prezenta unui Maestru Ascensionat cu o lumina superioara, voi puteti reactiona/raspunde si 

rezona cu energia lui. Rezonarea si a rezona se refera la faptul ca doua frecvente sunt in aliniere 

sau sunt foate aproape una de alta. Pot fi apropape una de alta in termeni de sferturi, jumatati 

sau unde intregi, sau opuse in inegalitate sau unde neregulate, ca si cinci optimi, trei cincimi si o 
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cincime. In terminologia Noilor Fizici, a propagarii magnetice electronice si radio, frecventele ce 

sunt aliniate una cu alta au de obicei valori numerice simetrice, ca si cate 2, cate 4, cate 6 si cate 

8. De aceea , ar fi mai usor pentru cineva sa rezoneze cu o frecventa ce este in aceasi categorie 

numerica si este divizibila in aceasi ordine numerica. 

 Asi vrea sa ma refer la ceea ce numesc “ Frecventa Rezonanta de Raspuns ascunsa”, 

deoarece aceasta este o terminologie importanta in munca voastra pentru activarea altor 

seminte stelare. Aceasta inseamna ca exista multi oameni ce au frecventa de rezonanta la 

energii superioare, dar ei sunt inca adormiti si netreziti. Oricum, ei vor reactiona la energia de 

activare daca voi sunteti capabili sa le activati frecventa de reactie ascunsa. Odata ce ei aud si 

sunt influentati de catre cineva ce emite aceasta vibratie superioara, atunci ei se pot trezi. Ei 

vor fi activati. Sunt sigur ca in acest moment pe aceasta planeta, toti suntem de acord ca este 

timpul ca toate semintele stelare sa se trezeasca. Este timpul sa aiba loc o activare in masa. Cea 

mai eficienta frecventa de reactie cu care toate semintele stelare pot rezona poate veni de la 

“primul contact” si care poate veni de la extraterestrii sau de la o fiinta din dimensiunile 

superioare ce detine cunoasterea “secreta” si abilitatea de a emite o frecventa ce va trezi pe 

toata lumea. 

 Exista un concept de vindecare planetara numit “ Frecventa Rezonanta Globala de 

Raspuns”. Aceasta energie este continuta in conceptul de Mesia si de Lumina Mesianica. Parte 

din conceptul de Mesia este aceea ca aceasta persoana energetica frumoasa, va sti imediat  

rezolvarea la problemele de nerezolvat cu care se confrunta umanitatea. Persoana mesianica va 

sti de asemenea cum sa emita o frecventa la care intreaga comunitate globala va raspunde si 

aceasta incluzand chiar si pe cei polarizati si intr-o constiinta joasa ce vor fi ridicati la o 

frecventa superioara. Cei cu o constiinta joasa vor avea nevoie de o energie speciala de 

activare. 

 Aceasta ma conduce la caracteristicile vibrationale ale umanitatii si ale Pamantului. 

Fiecare planeta din aceasta galaxie are propria vibratie de frecventa rezonanta, iar ca urmare a 

legilor energiei spirituale aceasta inseamna ca voi sunteti atrasi si va incarnati pe o planeta ce 

este in aliniament cu frecvenat voastra rezonanta. Pamantul, deci este in aliniament cu voi si cu 

frecventa voastra. Ati fost atrasi si ati ales sa veniti pe Pamant. Voi lucrati pentru a va schimba 

sau a va ridica frecventa rezonanta de raspuns, astfel incat sa puteti intra in dimensiunea a 5-a. 

Ati ales sa veniti pe Pamant in aceste timpuri, deoarece experientele si pregatirile necesare 

erau aici si va sunt disponibile pentru a va pregati si antrena in intrarea din dimensiunea a 5-a 

spre taramuri superioare. 

 Trebuie ca voi sa rezonati la o anumita frecventa pentru a putea  intra in dimensiunea a 

5-a. Si sunteti capabili sa obtineti acest tip de pregatire pentru a va ridica frecventa de baza, aici 

pe Pamant. Aceasta idee este socanta pentru multi oameni deoarece multi ma intreaba: “ De ce 
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trebuie sa fiu aici? Sunt gata sa plec de pe aceasta planeta chiar acum. Eu nu vreau sa trec prin 

aceste experiente ale Pamantului.” Iar eu, le explic lor faptul ca ati muncit mult in pregatirea si 

calatoria sufletului vostru pentru a veni pe Pamant, deoarece la nivelul sufletului ati stiut ca 

acestea vor fi experientele perfecte si necesare pentru voi, pentru a va ridica frecventa 

sufletului aici pe Pamant. Ati stiut ca vor fi disponibile aici pe Pamnt vibratii cu care veti fi 

capabili sa rezonati si de aceea veti putea sa va folositi de ele pentru a va creste frecventa 

centrala/de baza a sufletului. 

Conceptul de Frecventa Rezonanta de Raspuns se leaga in mod frumos de Ascensiune, 

deoarece Ascensiunea reprezinta o noua frecventa si o noua vibratie. Nu trebuie neaparat sa va 

aflati la nivelul dimensiunii a 5-a pentru a rezona si raspunde la acea frecventa a Ascensiunii. 

Aduceti-va aminte, am explicat ca frecventa voastra poate fi la jumatate sau o patrime din 

totalul  de raspuns al frecventei primare. Atata timp cat va aflati intr-o vibratie, intr-un echilibru 

numeric armonic cu Energia Ascensiunii, atunci puteti rezona cu ea. 

 Este mai usor sa rezonati cu Ascensiunea cand va aflati in apropierea unui Maestru 

Ascensionat care emite frecventa, astfel incat voi sa puteti raspunde si simti energia. Dar daca si 

cand sunteti activati pentru Ascensiune, atunci puteti sa raspundeti usor. Sunt cateva frecvente 

personale de baza si planetare despre care noi vorbim. Prima, avem frecventa de baza /centrala 

a Pamantului. A doua, avem frecventa de baza/centrala a lui Arcturus. A treia, avem frecventa 

de baza/centrrala a Ascensiunii si in final avem frecventa de baza/centrala a Maestrilor 

Ascensionati. Exista de asemenea si alte frecvente rezonante pe diferitele planete din galaxie. 

Interesant este ca avem frecvente diferite la planete diferite si in galaxii diferite. Aceasta 

inseamna ca galaxia Andromeda contine planete ce au frecventa de baza/centrala diferite dar 

care pot fi gasite pe Pamant. 

 Totul, toata viata, toate planetele, toate plantele si animalele vibreaza si ele toate 

vibreaza la o anumita frecventa. Grupul vostru de suflete de asemenea vibreaza la o anumita 

frecventa particulara. Cand intalniti oameni ce sunt apropiati de grupul vostru de suflete sau ce 

sunt in grupul vostru de suflete, atunci incepeti sa rezonati cu ei. In mod natural, voi cautati 

oameni ce se afla la aceasi frecventa de baza/centrala cu voi. Aceste observatii se leaga de Noile 

Fizici, deoarece aceste principii ale vibratiilor si frecventelor si rezonantelor si a fi in echilibru 

armonic cu altii ce au frecvente similare, sunt explicate in mod similar in lumea subatomica si 

cuantica. 

 Undele de frecventa sunt explicate in teoria radiatiei electromagnetice si a undelor 

radio. Vreau sa folosesc din nou exemplul radiourilor si undelor radio, pentru a ajuta sa explic 

cum sa va imbunatatiti abilitatea de a rezona la frecvente superioare si de asemenea cum sa va 

protejati singuri. Aceasta inseamna ca atunci cand sunteti intr-o frecventa superioara, iar daca  

aceasta experienta este una noua pentru voi, atunci vreti sa va protejati singuri astfel incat sa 
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nu fiti “trasi jos” de catre o frecventa joasa. Oamenii ce au antrenament si abilitati de control 

superioare isi pot mentine frecventa lor superioara chiar si in fata unor energii si frecvente 

joase. 

 Oamenii ce sunt senzitivi la energii se numesc “empatici”, acestia sunt cei ce simt 

energiile altor oameni si sunt afectati dramatic de acestia. Este posibil ca empaticii sa nu aiba o 

protectie adecvata si astfel ei pot fi “trasi jos” la un nivel inferior. Putem adauga faptul ca exista 

fiinte joase, mai ales in partea de jos a dimensiunii a 4-a,  care se infiltreaza pe Pamant acum. 

Acestea sunt numite cateodata fantome sau spirite joase/negative. Deseori ma refer  la ele ca si 

spirite parazite, deoarece multe dintre ele doresc sa se ataseze de voi si cauta sa va coboare la 

un nivel inferior. Exista diferite cai de a rezolva aceasta si de a va proteja, incluzand cristale, 

pietre speciale, ingeri gardieni. Se poate face de asemenea si incantatii speciale Kabbalistice, 

pentru protectie. Spiritele joase nu suporta energia superioara si este important de stiut cum sa 

va mentineti o energie superioara pentru protectie. 

 Ma intorc din nou la analogia dintre undele radio si frecventele spirituale. Asa cum 

poate stiti, tehnologia radio a avansat spectaculos in ultimii 100 de ani, asta incluzand 

dezvoltarea de receptori mult mai sensibili, cu o ratie semnal-zgomot mai buna si cu abilitatea 

de a izola anumite frecvente radio pe o scala aglomerata. Chiar daca aveti cel mai sofisticat 

receptor, tot trebuie sa stiti cum sa cautati/gasiti frecventa pe care o doriti, iar aceasta necesita 

antrenament, cunoastere si abilitati specifice in operatiile de receptie. Puteti avea cel mai 

sensibil receptor si stiu ca multi dintre voi sunteti empatici si sensibili la receptie, dar totusi 

trebuie sa aveti abilitatea de a mentine acea frecventa si sa stiti cum sa indepartati sau sa 

blocati frecventele ce interfereaza. Pot exista frecvente de interferenta de la spirite joase. Pot fi 

chiar si frecvente de interferenta de la oamenii cu care locuiti sau de la vecini. Aceste energii de 

interferenta sau frecvente, pot bloca receptivitatea sau sensibilitatea voastra. Aceasta 

inseamna ca daca chiar va blocheaza sensibilitatea si receptivitatea, atunci s-ar putea sa numai 

puteti sa va concentrati sau sa primiti energiile superioare pe care le doriti. 

 Vreau sa subliniez ceva pentru a fi foarte clar. Voi trebuie sa fiti foarte sensibili/senzitivi 

pentru a putea receptiona/primi o lumina sau energie superioara. Exista mai multe motive 

pentru care noi continuam sa explicam si sa discutam despre aceasta. Cel mai evident motiv 

este legat de modul cum societatea Vestica, societatea moderna va invatat sa va utilizati 

creierul si sa va folositi receptivitatea. Retineti, noi vorbim deseori despre Reticular Activating 

System(Sistemul de Activare Reticular), ce este un sistem neurologic ce se afla la baza 

creierului, iar acest sistem controleaza atentia. Controleaza la ce sunteti atenti, iar acest sistem 

poate fi programat. De exemplu, daca vreti sa fiti atenti la plansetul copilului din casa si dormiti 

adanc , iar dintr-o data copilul plange, atunci Sistemul de Activare Reticular va ajuta sa va treziti 

imediat si sa va puteti duce in camera copilului sa vedeti ce este cu copilul. Acolo pot exista si 
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alte sunete, ca cele de la televizor sau poate de la un radio sau alte sunete ce apar. Dar acele 

zgomote nu va vor trezi. 

 Acesta este un bun exemplu, deoarece va arata faptul ca voi va puteti antrena creierul 

catre ce frecventa vreti sa fie atent/acordat. In cazul mamei si a copilului, mama si-a programat 

Sistemul de Activare Reticular ca sa fie atent la plansetul copilului ei, iar toate celelalte semnale 

sunt filtrate/oprite. Aceasta este bine si este o buna demonstratie despre receptor si despre 

frecventa de raspuns, si de asemenea este o buna demonstratie despre cum sa ajungeti mult 

mai sensibili la frecventele pe care le considerati importante. In cazul vostru, ca seminte stelare 

si studenti ai ascensiunii, vreti sa va sensibilizati cat mai mult posibil pentru noua lumina si noile 

frecvente. Aceasta necesita niste programari ale creierului, in Sistemul de Activare Reticular, 

astfel incat in cazul unor semnale de interferenta(bruiaj) sau “zgomot” sa fiti in stare sa filtrati 

acele semnale si acele zomote ce nu sunt relevante. Iar in acelasi timp sa fiti capabili sa 

raspundeti la lumina si energia spirituala ce vine din dimensiunea a 5-a. 

 Sa ne intoarcem la exemplul cu mama si copilul. Copilul poate doar plange usor. Voi 

credeti ca o mama va auzi plansul copilului numai daca acesta plange tare. Dar, in specila voi 

mamele stiti ca numai si un planset usor si redus este suficient ca sa va trezeasca. Plansul usor 

al unui copil poate fi de ajuns, astfel incat filtrul sistemului de trezire sa receptioneze informatia 

si distragerea de la copil si asta chiar daca nu este la o frecventa puternica. 

 In alte exemple de receptie empatica, descoperim faptul ca voi puteti receptiona 

telepatic, semnale de la oameni ce se afla la distante mari de voi. Acest lucru este uimitor. 

Ganditi-va la sensibilitatea receptorului putin. Voi folosi din nou ca exemplu receptoarele radio. 

Unul este din 1950 si celalalt din 2019, iar cel din 2019 are toata tehnologia si ultimul model de 

soft si poate “prinde” si receptiona semnale cu o mai mare claritate decat cel din 1950, ce nu 

avea tehnologia calculatoarelor ce este disponibila acum. Voi aveti un program special care 

puteti sa-l descarcati in creierul vostru, pentru a va autoprograma sa aveti aceasta sensibilitate. 

Exista de asemenea cai ce va pot ajuta sa deveniti mai senzitivi la frecventa de rezonanta a altor 

oameni din apropierea voastra si de asemenea la Maestrii Ascensionati la care doriti. Aceasta 

inseamna ca voi va puteti intari Frecventa Rezonanta de Raspuns pentru alti maestri spirituali 

evoluati. 

 Haideti sa vorbim despre cum puteti sa va intariti Frecventa Rezonanta de Raspuns, 

deoarece exemplul mamei cu copilul este un exemplu de programare de raspuns instinctual. 

Mama nu trebuie neaparat sa se antreneze pentru sunetul copilului, deoarece aceasta este o 

parte a programarii ADN, programata in Sistemul de Activare Reticular. Mama este automatic, 

intuitiv, empatic conectata cu copilul, iar aceasta se intampla in parte deoarece a purtat copilul 

9 luni. Vorbim acum despre intemeierea senzitivitatii la frecventele ascensiunii, la frecvente 
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spirituale superioare si chiar la frecvente de comunicare telepatica cu Maestrii Ascensionati din 

galaxie. 

 Voi enumera acum cateva metode de crestere a senzitivitatii voastre la frecvente de 

raspuns. Primul lucru este sa va aflati in jurul altor oameni ce impartasesc cu voi aceleasi 

interese si abilitati de a se conecta la frecvente superioare. A doua metoda consta in a citi carti 

despre maestri si sa studiati frecvente superioare si scrierile Maestrilor. Poate unii dintre voi vor 

gasi ca motivatie sa citeasca Biblia sau Bhagavad Gita, Cartea Tao sau alte materiale de 

chanelling ce au aparut. Ca un alt exemplu, puteti studia viata lui Isus sau a lui Budha. Noi 

sustinem studiul spiritual; noi sustinem lectura cartilor despre spiritualitate si meditatie. De 

asemenea sustinem programarea cristalelor cu lumina spirituala. Sustinem vizitele la locurile 

sacre  si de putere de pe planeta, deoarece aceste locuri sacre sustin vibratii la frecvente  si 

energii superioare. Un exemplu al unui astfel de loc ar fi Domul Stancii(Dome of the Rock) de la 

Ierusalim. 

 Noi am ajutat sa se coboare/descarce o Scara a Ascensiunii la Domul Stancii din 

Ierusalim. Domul Stancii contine o cantitate mare de energie spirituala. Este locul unde Israelitii 

au construit Primul Templu pe stanca si apoi bineinteles in cele din urma a fost distrus. Acolo 

este locul in care se crede ca Abraham a vrut sa-l sacrifice pe Isaac, iar in religia Musulmana se 

crede ca este locul unde Abraham avea de gand sa-l sacrifice pe fiul sau Ishmael. Acesta este 

locul unde Mohamed a avut o calatorie nocturna si s-a urcat in rai/cer de la Domul Stancii. 

Domul Stancii este de fapt o stanca iar ei au construit un dom in jurul ei, si astfel cand  voi ca si 

cautatori spirituali va duceti acolo, incepeti sa simtiti acea energie. Acolo este o forma gand de 

energie vibranta superioara, ceea ce-l face un loc sacru, si daca ati vazut poze cu Domul Stancii 

atunci stiti ca este un dom auriu si se afla acolo de 1500 de ani sau mai mult. Se afla acolo 

adunata, vibratia energiei a milioane de cautatori ai luminii si acesta este unul din motivele 

pentru care noi am vrut sa coboram Scara Ascensiunii acolo. Este de asemenea un loc pe unde 

fiinte din dimensiuni superioare, vin sa viziteze Pamantul. 

 Mai exista si alte locuri sacre, in afara de Domul Stancii. Noi am vorbit mult despre 

Stonehenge si in plus chiar am incercat activarea zonelor celor 12 cristale eterice pentru a 

indica astfel ca aceste zone devin locuri de energie sacra unde voi puteti merge ca sa va 

antrenati cresterea senzitivitatii. Sunt multe locuri renumite in America de Nord, pe care Nativii 

Americani le utilizeaza, ca si Black Hills din Dakota de Nord. Sunt alte zone sacre faimoase in 

Sedona, Arizona, ca Bell Rock. Am putea continua, sa numim locuri din toata lumea ce sustin 

lumina spirituala. Dar ideea este ca atunci cand vizitati aceste locuri, voi va antrenati sa deveniti 

mult mai receptivi pentru a primi aceste vibratii spirituale superioare. 

 Ganditi-va la energia telepatica si comunicarea telepatica si de asemenea la clarvedere 

sau abilitati energetice la distanta. Ideea este ca trebuie sa aveti o concentrare intensa pentru a 
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primi aceasta energie si trebuie sa-ti activezi o parte a creierului pe care in mod normal nu ati 

fost antrenati sa o folositi. Acest lucru ma conduce la conceptul de antrenament samanic, 

deoarece antrenamentul samanic incepe deseori de la o varsta foarte frageda. Persoana ce va 

deveni saman trebuie sa aiba abilitatea telepatica de a comunica cu spirite sau alte lumi si de a 

primi informatie si comunicari telepatice din alte lumi. Dar este bine ca cei antrenati sa fie la o 

varsta frageda, deoarece atunci exista o deschidere mai buna a cailor neuronale pentru 

dezvoltarea senzitivitatii necesare telepatiei. Este totusi posibil sa ajungeti un vindecator saman 

cand sunteti mai in varsta, dar va trebui sa depasiti anumite blocaje neuronale. 

 Stiti ca societatea Vestica si pregatirea culturala nu incurajeaza conexiunile 

extradimensionale sau cele cu dimensiunile superioare. Sunteti pregatiti pentru conexiuni cu 

calculatorul sau smartphone-uri. Trebuie sa depasiti destule blocaje ca sa puteti deveni senzitivi 

la propria Frecventa Rezonanta de Raspuns. Eu, de aceea , ma gandesc ca este uimitor ca voi 

toti ati devenit asa de deschisi la aceste frecvente spirituale superioare, deoarece exista multa 

densitate si multe blocaje pe calea spre energiile din dimensiunile superioare, pentru lumea 

Vestica. 

 O intrebare ce imi este pusa frecvent este : “ Ce este, cu  energiile  5G, ce vin ca radiatii 

electromagnetice de la smartphone-uri si iPhone-uri de generatia a 5-a?” . Este o discutie larga 

despre cum pot dauna aurelor voastre, energiile 5G. Aceasta este adevarat, ca are potentialul 

de a fi daunator aurelor voastre, dar consider ca exista cai de a integra energiile prin tehnici 

speciale. Ceea ce vreau sa subliniez este ca , deoarece 5G este la o frecventa superioara fata de 

4G(si noi discutam, de a trece de la 800 Ghz la 1200Ghz sau 1500 Ghz) si este practic o 

frecventa de raspuns superioara, atunci  se apropie de banda de frecvente ce se folosesc la 

energia telepatica. De aceea, ingrijorarea mea este ca aflandu-va in jurul 5G fara protectie, va 

poate influenta si bloca sensibilitatea si abilitatile telepatice si unele abilitati  de a primi energii 

superioare din dimensiunea a5-a. 

 Frecventele spirituale se afla la un nivel superior de frecventa. Este uimtor ca viteza 

gandului este mai mare decat viteza luminii, deoarece cu viteza gandului puteti calatori in locuri 

din aceasta galaxie instantaneu. Stiti ca nu ati putea calatorii instantaneu in alte parti ale 

galaxiei cu viteza luminii, deoarece ar dura totusi sute si mii de ani sa traversati galaxia. 

Dureaza, cam aproximativ 36 de ani lumina sau 36 de ani ca voi sa calatoriti pe Arcturus cu 

viteza luminii. 

 In concluzie, ideea este sa faceti anumite tehnici, ce include sa va aflati in jurul 

oamenilor cu orientare spirituala, sa cititi carti spirituale, sa folositi cristale si sa mergeti in 

locuri sacre, toate astea pentru a va creste abilitatile de receptionare a energiei. Acum, va voi 

da instructiuni specifice pentru programarea Sistemului vostru de Activare Reticulara, astfel 

incat sa puteti sa primiti energii spirituale la cel mai superior nivel. Aceasta va fi ca o comparatie 
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cu mama ce poate sa isi auda copilul plangand. Voi puteti sa fiti programati sa primiti semnalele 

spirituale chiar si in mijlocul tuturor zgomotelor/bruiajelor ce au loc acum pe planeta. 

 Inainte sa trecem la aceasta tehnica, vreau sa mai subliniez niste lucruri. V-am indrumat 

sa faceti lucruri pozitive pentru a va creste receptivitatea spirituala. Acum vreau sa va mai 

vorbesc despre protectia personala/autoprotectia. Unul din modurile in care va puteti proteja 

singuri , este sa va retrageti din cadrul energiilor negative. Poate veti ajunge la concluzia ca 

oricat ati incerca, tot nu va puteti proteja de energiile joase. Voi, va doriti bineinteles sa fiti 

acordati/setati numai catre vibratiile superioare, dar energia de vibratie joasa va poate afecta. 

Deci, ce veti face? Unul dintre lucrurile principale de protectie pe care il puteti face, este sa va 

retrageti/iesiti din acea energie daca este posibil. Acest lucru se practica si in timpurile 

stravechi, deoarece oamenii ce se pregateau  sa devina Maestru Ascensionat si sa se ilumineze 

se duceau in pestera. In interiorul pesterii ei aveau un control asupra a ce tip de frecvente erau 

expusi si astfel era mai usor sa se concentreze numai la lumina superioara si sa o primeasca. 

 Aceasta este o tehnica buna, dar in aceasta epoca moderna , procedura de retragere 

intr-o pestera nu functioneaza. In primul rand pentru ca nu exista atat de multe pesteri in 

apropiere si sa fie disponibile si in al doilea rand pentru ca avem nevoie de voi lucratori de 

lumina sa fiti aici, pe planeta, interactionand cu societatea. Una dintre practicile interesante 

pentru ascensiune este aceea ca voi trebuie sa fiti implicati in lume/societate intr-un fel, ceea 

ce este diferit de timpurile stravechi. Puteti fi asa de iluminati incat sa va aflati in mijlocul New 

York Times Square si sa mentineti in continuare energia superioara si lumina. Dar nu acesta este 

scopul muncii voastre, dar aceasta este o exprimare metaforica la a fi in aceasta lume si totusi 

capabili sa sustineti energia din dimensiunea a 5-a. In munca pentru ascensiune, noi va 

incurajam sa fiti parte a acestei lumi si chiar este necesar. Deci, fara retrageri in pestera! Imi 

pare rau! 

 Celalalt lucru ce vroiam sa-l mentionez este acela, ca pentru voi este bine sa va doriti sa 

fiti cat se poate de senzitivi la energiile ascensiunii. Priviti la toate energiile diferite din jurul 

vostru. Exista o multime de grupuri spirituale diferite. Este bine sa va concentrati pe o anumita 

frecventa superioara, pe ascensiune. Trebuie sa va antrenati pentru asta.  Experienta ascensiuni 

este o frecventa sau o vibratie a energiei. Acum, voi va antrenati sa fiti in frecventa rezonanta a 

Ascensiunii. Atunci cand cineva va da informatii sau idei sau deschide noi discutii despre 

Ascensiune, voi trebuie sa fiti receptivi la aceasta. Iar in ultimul rand, va vorbim despre 

emiterea unui sunet ce va initia vibratiile frecventei rezonante pentru Ascensiune. Cateodata, s-

au facut referiri la acest sunet ca ar fi Sunetul de Corn al lui Gabriel sau de Trompeta. Auzirea 

acestui sunet va fi asa de intensa, incat acest lucru va fi suficient ca sa va duca in starea de 

vibratie a ascensiunii. 
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 Vreau sa fiu clar referitor la Frecventa Rezonanta de Raspuns. Voi nu trebuie sa va aflati 

in acea stare superioara a frecventei originale, dar trebuie sa fiti in echilibru armonic sau in 

“starea complementara”, astfel ca atunci cand auziti frecventa, imediat sa fiti ridicati/activati. 

Unii oameni ar putea avea dubii daca vor putea ascensiona sau nu. Sunt sigur ca ati mai auzit, 

precum am mai auzit si eu, argumentele de genul: “Nu sunt suficient de bun” sau “Nu am ajuns 

inca la nivelul spiritual la care ar trebui sa fiu” sau “Nu mi-am terminat toata karma si de aceea 

nu pot ascensiona”. Exista multe tipuri de scuze pe care oamenii le spun referindu-se la faptul 

de ce ei nu pot ascensiona sau de ce ei nu sunt gata sa ascensioneze. Punctul meu de vedere 

este ca puteti ascensiona, atat timp cat va aflati in zona frecventei rezonante a energiei  de 

vibratie a ascensiunii. 

 Este interesant faptul ca Sunetul Ascensiunii nu a mai fost produs pana acum  si nici nu 

va fi produs pana la momentul Ascensiunii.  Dar in acelasi timp, cand veti auzi acea vibratie a 

ascensiunii veti sti instantaneu ce este. Arcturienii v-au oferit de asemenea anumite tehnici 

pentru a va creste senzitivitatea la vibratii si frecvente raspuns, inclusiv “ shimmering” si 

exercitiul Oului cosmic. Tehnica de shimmering realizeaza multe lucruri, ca vindecari sau va 

ajuta sa va bilocati si sa va proiectati mental. Dar stiati ca shimmering-ul va ajuta sa fiti mai 

senzitivi la frecventele superioare? Prin shimmering, voi va imbunatatiti senzitivitatea la 

frecventele dimensiunii a 5-a. Voi trebuie sa fiti cat se poate de receptivi si senzitivi. 

 Acum, va vom conduce intr-o meditatie pentru reprogramarea sau aprofundarea 

programului  vostru de Activare a Sistemului Reticular, astfel incat sa deveniti mai senzitivi la 

vibratiile spirituale superioare si in special la vibratiile spirituale ale Ascensiunii. 

 Faceti trei respiratii profunde. Deveniti constienti de creierul vostru si deveniti constienti 

de tulpina creierului(brain stem) ce se extinde in jos din partea din spate a creierului. 

Constientizati ca sunteti acum in mintea voastra, ce este un camp energetic deasupra creierului. 

Mintea aceasta, transcende creierul. Puteti sa priviti mintea ca si cum ar fi 

operatorul/conducatorul, iar creierul ca si un calculator. Voi sunteti amandoua, si in mintea si in 

creierul vostru si acum vreau sa vizualizati si sa va duceti in acel loc al creierului unde se afla 

tulpina creierului, numit Sistemul de Activare Reticular. Este un grup de neuroni. Daca ati putea 

vedea sistemul, ar fi ca si cum ati privi procesoarele dintr-un calculator. V-ati uita la el si ati zice: 

Ce este aceasta? Nu exista nici un buton de pornit/oprit pe care sa-l vedeti, dar voi stiti ca si in 

placile de integrate din componenta computerelor totul este prins impreuna si interconectat. 

Mintea poate merge oriunde, asa ca directionati-va mintea sa mearga la Sistemul de Activare 

Reticular. 

 Acum, cand sunteti acolo, spuneti un prietenos “buna” la Sistemul de Activare Reticular, 

al vostru, exact ca si cum va vizitati inima voastra, rinichii sau plamanii. Doar spuneti “Buna, eu 

sunt aici. Sunt aici astazi ca sa interactionez cu tine. Sunt aici in lumea ta ca sa descarc un nou 
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program si sa extind un program deja existent aici”. Cereti permisiunea sa intariti/cresteti acel 

program de la Sinele Superior si de la creierul vostru. 

 Acum vom folosi aceasta descarcare care spune: “ Imi deschid Sistemul de Activare 

Reticular pentru a fi mai senzitiv la energiile din dimensiunea a cincea, la toate nivelele. Descarc 

acum instructiuni pentru ca Sistemul de Activare Reticular al meu sa fie deschis la energiile 

dimensiunii a cincea la toate nivelele.” Sa intram in meditatie in timp ce va concentrati pe 

aceste afirmatii.  Puteti sa reformulati aceste afirmatii cum este mai bine pentru voi. Intram in 

liniste acum si ne concentram pe acea meditatie si apoi noi o vom descarca. (Tonuri.) 

 Lasati cuvintele acestor afirmatii sa fie transferate in Sistemul de Activare Reticular al 

vostru ca si instructiuni speciale. Trebuie doar sa spuneti: “ Eu descarc acum aceste instructiuni 

noi in Sistemul de Activare Reticular al meu.” Cand  ajung la trei…unu, doi, trei. Acum este 

descarcat. Voi deveniti acum mai profund si mai puternici senzitiv la toate energiile cinci 

dimensionale ce vin acum pe planeta. (Tonuri.) Lasati aceasta noua afirmatie sa fie descarcata 

ferm in Sistemul de Activare Reticular al vostru, facandu-va mai senzitivi la abilitatile voastre 

empatice. Veti deveni receptivi, mult mai senzitivi la toate nivelele; aceasta include si abilitatea 

de a comunica cu alte seminte stelare. 

 Stiu ca multi dintre voi sunteti singuri. Poate nu va simtiti conectati cu alte seminte 

stelare, dar facand aceasta activare, voi veti comunica mai mult cu cei ca voi ce se afla in zona 

voastra. Veti gasi alte cai de a va conecta cu oamenii dintr-un grup si cu toate energiile 

spirituale de pe aceasta planeta. Sunt multi lucratori de lumina spirituali si forte spirituale ce 

sunt transmise in acest moment Pamantului. In ciuda a tuturor polarizarilor si distrugerilor pe 

care le vedeti, va rog, nu uitati ca exista o cantitate imensa de energie spirituala ce se descarca 

acum pe Pamant si facand aceasta activare si descarcare de azi, voi veti fii mult mai receptivi si 

mai capabili sa integrati si primi toate energiile spirituale ce vin din dimensiunea a cincea. Si asa 

sa fie. 

 Eu sunt Juliano! O zi buna. 

 

 
 


