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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

 

În această lectură vreau să vorbesc despre lucrul nostru cu câmpurile de gânduri, și să fac unele comparații 

cu câmpurile de gânduri din cosmos. Aceste câmpuri cosmice de gânduri există în toată galaxia. Înafară 

de asta, mai vreau să discut și despre câmpurile de gânduri globale. Există multe grupuri care se întâlnesc 

și susțin anumite energii, care alimentează o formă gând. Unele din aceste grupuri care susțin forme gând 

sunt grupuri religioase, altele nu fac parte dintr-o religie. Există și grupuri care susțin forme gând pentru 

vindecare. 

 

Menționăm în mod deosebit o practică taoistă din studierea Chi Gongului, numită Chi-Lel (Nota autorului: 

vedeți cartea 101 de miracole de vindecare naturală, de Luke Chan, la Editura Benefactor). Ceea ce merită 

subliniat în privința Chi-Lel este că munca cu energia de vindecare se face la nivelul unui camp de gânduri 

multi-cosmic. Practicantul de Chi-Lel ia anumite posturi taoiste și se conectează simultan la energia 

cosmică de grup. Grupurile de practicanți Chi-Lel de pe tot globul ajută la crearea și menținerea unui câmp 

de gânduri de vindecare pentru toți practicanții. Aceasta are o mare semnificație și un înțeles simbolic 

pentru munca pe care noi, arcturienii, o facem cu semințele stelare. 

 

Un element important din practica Chi-Lel are de a face cu conectarea la un camp de gânduri universal al 

altor practicanți. Asta înseamnă că atunci când practicați Chi-Lel, căutați să vă conectați individual la 

energia și lumina înaltă, dar vă conectați în același timp și la energia câmpului de gânduri de pe tot globul. 

Când vă conectați la energia de grup veți găsi un câmp de energie stabil și consistent, disponibil pentru 

oricine îl caută prin această practică. Asta aduce beneficii mari în vindecarea la nivel individual. Prin 

conectarea la un astfel de câmp universal de gânduri de grup, practicantul poate ajunge la un nivel înalt de 

vindecare, la care nu se poate ajunge la nivel individual. 
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De asemenea mai trebuie să arătăm că în această practică există o dorință adâncă și un sentiment al 

necesității conectării la lumina de vindecare universală, cosmică și galactică. Aceste practici provin din 

China antică de acum 2000, 3000 de ani, și acest lucru este uimitor și transformator de paradigmă. Este 

evident faptul că filozofii și practicienii din China antică știau despre energia cosmică universală, și știau 

cât de important este să te conectezi direct la ea când îți faci practica zilnică de exerciții și meditații. De fapt 

ei credeau că vindecarea se poate realiza și accelera atunci când ai o conectare cosmică universală. 

 

Acum că aveți aceste informații, vom discuta și despre câmpurile de gânduri din munca voastră cu 

arcturienii. Vreau să fac câteva observații despre câmpurile de gânduri care există în general pe Pământ. 

Mai întâi vreau să arăt că există câmpuri de gânduri religioase, și câmpuri de gânduri care nu țin de o 

religie. Amândouă folosesc același principiu. Probabil că deja vă sunt familiare mai multe câmpuri de 

gânduri religioase – acestea includ grupările religioase bine-cunoscute pe planetă, cum ar fi creștinii, 

musulmanii, budiștii, hindușii, evreii și alte grupări. 

 

Fiecare din aceste grupări au anumite cerințe ca să poți participa la câmpul lor de gânduri. Aceste grupări 

au abilitatea de a crea anumite așteptări de la membrii care le aparțin, atât în viața asta cât și în viața 

următoare. Asta vă ajută să vă faceți o idee despre puterea pe care o are o formă gând, pentru că formele 

gând religioase se pot transfera de la o viață la alta. Este posibil să aparții aceleiași grupări religioase într-

o viață, și într-o viață următoare la fel. Același principiu care se aplică la grupările Chi-Lel se poate aplica 

și la grupările spirituale, ceea ce înseamnă că poți să aduni mai multă energie de la forma gând a grupului 

decât ai putea aduna în mod individual. 

 

Desigur că noi arcturienii suntem mai interesați de forma gând nereligioasă, din mai multe motive. În primul 

rând căutăm un adevăr și o energie care se bazează pe principii cosmice universale. În grupurile arcturiene, 

noi nu dorim să punem limitări în ceea ce privește energia câmpului nostru de gânduri. De exemplu, într-

un grup spiritual sau religios de pe Pământ există anumite limitări care te obligă să accepți o anumită 

persoană ca deținătorul adevărului, sau trebuie să urmezi anumite practici și anumite legi în mod rigid. 

Dacă aceste legi nu sunt respectate, atunci nu mai poți participa la activitățile de grup și uneori ești chiar 

dat afară din acel grup spiritual sau religios. Asta ar putea chiar însemna că nu vei mai putea să te încarnezi 

în acest grup în viața următoare. 

 

Noi preferăm conceptul de formă gând de grup care este deschisă către energia cosmică universală. Forma 

gând de grup arcturiană care se bazează pe energia cosmică universală, are câteva avantaje față de alte 

forme gând. Cred că această formă gând de grup a fost ceea ce v-a atras către învățăturile noastre și 

munca noastră împreună. Formele noastre gând au anumite caracteristici interesante, care sunt în 

avantajul vostru. De exemplu, participarea la câmpul arcturian de energie a gândului vă sporește abilitatea 

de a vă conecta la energia spirituală galactică, și la energia pentadimensională și conștiința înaltă. 

 

Un al doilea lucru pe care vreau să îl subliniez este că este adesea mai bine să participi la un câmp de 

gânduri în același timp cu alte semințe stelare, membri ai câmpului de gânduri respectiv, care gândesc la 

fel ca tine.  Se pot fixa anumite ore la care poate conveni toată lumea să participe, și în acele ore câmpul 

de gânduri devine mai puternic, și cei care participă simt o activare sporită. 

 

Al treilea lucru pe care vrem să îl subliniem este că există un sentiment al atemporalității legat de câmpul 

de gânduri arcturian. Chiar dacă nu puteți să vă întâlniți la aceeași oră din cauza diferenței de fus orar, tot 

este posibil să simțiți și să experimentați o creștere și o elevare energetică, împreună cu ceilalți participanți 

arcturieni. Timpul este relativ și de multe ori se poate crea o fereastră în energia câmpului de gânduri al 

grupului. Am mai vorbit despre această fereastră în meditațiile noastre mai vechi, în care am recomandat 
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să se fixeze această fereastră de vineri seara până duminica noaptea. Veți putea participa la meditații 

împreună cu ceilalți membri din grupul arcturian, în această fereastră de timp. Cei care doresc să coopereze 

și să lucreze în grup au posibilitatea de a alege să se întâlnească la orice oră din weekend, în acea 

perioadă. Câmpul de enegie a gândului a fost setat în cadrul acestei ferestre, care se extinde de vineri 

seara până duminica noaptea. Aceasta înseamnă că veți experimenta aceeași putere vineri seara, ca 

cineva care lucrează cu grupul duminica dimineața. Amândoi membrii grupului vor experimenta același 

efect puternic, pentru că fereastra de timp a fost astfel stabilită, încât să susțină această energie. 

 

Următorul element legat de aceste câmpuri de gânduri este ceea ce eu numesc „energie de la distanță”. 

Energia de la depărtare se referă la energia câmpului de gânduri care este trimisă sau recepționată de la 

depărtare față de prezența voastră fizică, și de aceea se numește energie de la distanță. Această energie 

poate proveni din alt oraș, sau la fel de ușor poate veni de pe altă planetă sau din altă parte a galaxiei. 

Probabil că deja cunoașteți principiile vindecării de la depărtare. În vindecarea de la distanță există 

posibilități de vindecare printr-o energie înaltă, primită de la vindecători aflați la mare distanță de cel care 

este vindecat. Dar cu toate că cel care este vindecat se află la o distanță mare de vindecător, puterea 

energiei care vine de la depărtare este mare. 

 

Există o lămurire pe care trebuie să o fac referitor la vindecarea de la distanță, sau la lucrul cu energia de 

vindecare de la distanță: vindecarea de la distanță și lucrul cu energia de vindecare de la distanță au 

întotdeauna putere mai mare dacă persoana care primește vindecarea de la distanță știe că energia de 

vindecare vine la o anumită oră, sau într-o anumită fereastră de timp. În al doilea rând, este necesar ca 

pacienții să fie de acord că primească energia de vindecare de la distanță. Dacă nu sunt de acord, atunci 

rezistența din jurul câmpului lor de energie poate fi atât de puternică încât să respingă orice lumină benefică 

de vindecare. Tot mai este posibil să trimiți energie de vindecare universală oamenilor care nu au fost de 

acord să o primească, dar ea nu va fi la fel de puternică și eficientă ca în cazul în care au acceptat să 

primească experiența de vindecare. Există mai multe variații interesante pe această temă. De exemplu pot 

exista situații în care o persoană să aibă nevoie de vindecare, și pot exista mulți oameni care să dorească 

să trimită persoanei respective energie de vindecare. Pot exista mii de oameni care să trimită lumină, și în 

acest caz ar fi mai bine ca persoana respectivă să accepte să primească energia de vindecare respectivă. 

 

Ideea unui grup de vindecare arcturian cu energie se centrează pe Arcturus și pe conectarea câmpului 

vostru de gânduri la puternicele noastre surse de vindecare. Noi căutăm să atragem oamenii interesați de 

ascensiune și de dimensiunea a cincea. Lucrăm cu oameni care sunt conștienți că viața asta de pe Pământ 

are potențialul de a absolvi ciclul încarnărilor. Aceasta înseamnă că ei își pot termina în această viață 

munca energetică necesară pentru absolvirea experienței pe Pământ, și pot accesa alte experiențe 

planetare de evoluție superioară, dincolo de planeta Pământ. 

 

Experiența arcturiană se centrează și pe transformarea prin care treci în procesul de ascensiune. În această 

tranziție „te transmuți” prin conștientizare deplină în tărâmurile înalte, și treci printr-o poartă stelară. Poarta 

stelară este o escală unică și puternică, care îți oferă oportunitatea de a participa la alegerea vieții tale 

viitoare și a încarnării viitoare. Alegerile de la poarta stelară sunt multidimensionale și includ posibilitatea 

de a merge pe multe planete din galaxie, și în unele cazuri, și pe planete din alte galaxii. Aceasta înseamnă 

că în experiența trecerii prin poarta stelară, alegi conștient unde vei merge în încarnarea viitoare. De 

exemplu vei putea alege dacă te întorci pe Pământ sau mergi în Pleiade, pe Antares sau Alano. 

 

Această ocazie de a intra în poarta stelară este o mare recompensă și contituie o mare elevare. Nu oricine 

are libertatea și privilegiul de a intra în poarta stelară. Trecerea prin poarta stelară necesită o energie și o 

putere spirituală echivalentă Ascensiunii. De fapt, Ascensiuea constituie o parte din cerințele necesare 
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trecerii prin poarta stelară. Numai semințele stelare aflate în plină ascensiune pot să beneficieze de 

oportunitatea intrării la poarta stelară. 

 

Arcturienii emit vibrații și energie pentru instrumentele spirituale și pentru oportunitățile spirituale. O parte 

din energia câmpului de gânduri arcturian constă din chemarea semințelor stelare arcturiene de pe Pământ. 

Această chemare sau apelare este asemănătoare cu practica de grup Chi-Lel. În practica de grup a Chi 

Gongului și a Chi-Lel, se caută formarea unui câmp de energie împreună cu alți practicanți de Chi Gong și 

Chi-Lel. Împreună cu ceilalți practicanți de Chi-Lel, puteți participa la un câmp de energie uriaș care vă va 

accelera și amplifica vindecările personale în timp ce faceți exerciții de postură specifice din practica Chi-

Lel. Puterea vindecării și a Chi-Lel depinde parțial de abilitatea voastră de a vă conecta la un grup de 

energie universal. Conectarea cu energia arcturiană universală folosește aceleași principii. Avem nevoie 

de un mod prin care ne putem conecta la alte semințe stelare arcturiene, așa încât am creat un câmp de 

gânduri special pentru semințele stelare de pe Pământ. 

 

Câmpurile de gânduri arcturiene pe care le-am creat sunt complet noi pe Pământ. Dar mai există și câmpuri 

de gândire antice și străvechi de la Maeștrii Ascensionați din galaxie. În prezent mai sunt trimise pe Pământ 

și alte câmpuri de gândire de la alte civilizații stelare avansate. Pentru grupul de semințe stelare arcturiene, 

noi am creat un câmp de gânduri care trancende multe din limitările dimensiunii a treia. Grupul nostru de 

semințe stelare arcturiene nu este religios. Prin urmare ca să participi la grupul arcturian nu contează din 

ce grup religios ai făcut parte, și ce experiențe religioase ai avut. Paradigma noastră de bază este Triunghiul 

Sacru, care include învățăturile multor Maeștri Înălțați de pe Pământ din dimensiunea a cincea, din lumea 

angelică și din lumea băștinașilor. Există grupuri bazate pe spiritualitatea stelară, conduse de Maeștri 

Stelari, cum am arătat de multe ori. În munca Grupului Arcturian de semințe stelare este necesar să 

accesezi practici și modalități de accelerare și amplificare a conectării pentadimensionale cu grupul. 

 

Ce instrumente speciale am adus care să accelereze experimentarea câmpului de gânduri și a energiei 

arcturiene pe Pământ? Primul instrument este Lacul cu Cristalul Arcturian. Lacul de Cristal conține un cristal 

energetic uriaș, care este cu adevărat remarcabil și nu seamănă cu alte cristale de pe Pământ. Acest cristal 

are o adâncime de o milă dar și mai importat este faptul că vorbim despre un cristal multidimensional, care 

are puterea și abilitatea de a atrage forme gând înalte din multe dimensiuni. Unul din aspectele cele mai 

importante în ceea ce vă privește este că în jurul acestui lac se află 1600 de semințe stelare care stau și 

meditează, în corpurile lor pentadimensionale. În jurul lacului se află 1600 de semințe stelare arcturiene de 

pe Pământ, care meditează și primesc energia eterică intensă de la cristalul eteric din Lacul de Cristal. Toți 

se află acolo în corpurile lor  pentadimensionale. 

 

Dar puteți medita cu câmpul de gânduri arcturian și pe Pământ. Noi am plantat 12 cristale eterice duplicat 

răspândite pe planeta voastră. Am adus exerciții profetice și vizionare în care grupuri de semințe stelare 

arcturiene stau așezate în jurul Muntelui Shasta de exemplu, sau la Grose Valley în Australia, sau la 

Bodensee, în Germania.  În exercițiile respective le cerem oamenilor să își proiecteze corpul astral în aceste 

locuri de putere de pe Pământ. 

 

Vizualizați că stați în jurul localității  Bodensee (la Lacul Constance, în Germania de Sud) în corpul vostru 

eteric, deasupra lacului. Vizualizați cum trimiteți o chemare către alte semințe stelare arcturiene, și ele vi 

se alătură într-o meditație de grup. Acest exercițiu poate fi făcut la oricare din cele 12 cristale eterice 

arcturiene. (Nota autorului: iată o listă cu cele 12 cristale eterice descărcate de arcturieni și de semințele 

stelare în jurul globului: Lago Puelo, Argentina; Volcan Poás, Costa Rica; Copper Canyon, Mexico; Muntele 

Shasta, California; Muntele Fuji, Japonia; Bodensee, Germania; Istanbul, Turcia; Lacul Taupo, Noua 

Zealandă; Grose Valley, Australia; Lake Moraine, Canada; Serra da Bocaina, Brazilia; Montserrat, Spania). 
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Dar chemarea trimisă și potențialul de vindecare energetică sunt mai mari la Lacul cu Cristalul de pe 

Arcturus. 

 

Acum vă voi ghida într-un exercițiu numit Călătoria la Lacul cu Cristalul. În acest exercițiu veți conștientiza 

și experimenta conectarea cu arcturienii în scopul vindecării personale. Amintiți-vă că Lacul de Cristal se 

află în dimensiunea a cincea. Este un lac arcturian special setat pentru energiile câmplui de gânduri al 

semințelor stelare arcturiene de pe Pământ. Am creat acest loc pentru siguranța voastră, și ca să puteți 

călători interdimensional cu ușurință. Călătorind acolo și lucrând cu acel câmp de gânduri, veți putea găsi 

modalități de conectare la energia înaltă a câmpului de gânduri arcturian și la alte semințe stelare arcturiene 

de pe Pământ. Abilitatea de conectare la energia înaltă a câmpului de gânduri arcturian este sporită la 

Lacul cu Cristal. Aceasta înseamnă că puteți experimenta nivele înalte de vindecare, gânduri de grup și 

meditații înalte, cu succes mai mare, atunci când vă aflați la Lacul cu Cristalul Arcturian. Puterea și succesul 

conectării voastre la acel câmp de gânduri sporește atunci când noi arcturienii participăm alături de voi. Noi 

participăm în mai multe feluri: 

 

 În primul rând, noi am făcut acest loc ca voi să puteți călători aici. 

 În al doilea rând, am făcut coridoare prin care să puteți călători la lac. 

 În al treilea rând, noi controlăm intensitatea energiei ridicând sau coborând cristalul din apă. 
   

Cu cât se ridică mai mult cristalul, cu atâta este mai intensă lumina spirituală și energia emisă de el. 

Încercăm să calibrăm intensitatea energiei emise pe baza nivelului vostru energetic (cât puteți voi primi și  

integra). Adeseori stabilim cât să ridicăm cristalul numai după ce a sosit toată lumea la Lacul cu Cristalul. 

Atunci puten calcula mai bine necesitățile și putem face calibrarea corectă. Este important să înțelegeți că 

toată munca făcută la Lacul cu Cristalul are efect asupra existenței voastre 3D de pe Pământ. 

 

Înainte să încep exercițiul și să mergem la Lacul de Cristal, vreau să vă vorbesc puțin despre celelare forme 

gând din câmpul de gânduri arcturian. Există energiile câmpului de gânduri arcturian la modul general, dar 

mai există și energii specifice ale câmpului de gânduri, de exemplu conectarea la anumiți învățători 

arcturieni, cum ar fi Helio-Ah. Helio-Ah a lucrat cu un grup special de semințe stelare interesate de tehnicile 

ei de vindecare, bazate pe conceptul de energie holografică. Ea o numește „energie heliografică”. Unii din 

voi ați fost deja activați și simțiți cum lucrează cu voi. În structura de lucru mai mare a semințelor stelare 

arcturiene, există grupuri speciale care sunt atrase să lucreze cu Helio-ah. 

 

În grupurile noastre arcturiene de pe Pământ există de asemenea semințe stelare care sunt atrase de 

maestrul spiritual arcturian Tomar și de munca lui de la templul de vindecare. Tomar este un învățător 

spiritual și unul din păstrătorii templelor arcturiene. El a înființat un grup special pentru semințele stelare 

arcturiene de pe Pământ, care călătoresc interdimensional la templele lui Tomar de pe Arcturus. Acestea 

sunt temple speciale care au o abilitate remarcabilă de a media conectarea la lumina înaltă. Zonele sacre 

din templele lui Tomar sunt mai puternice decât orice templu pe care l-ați experimentat pe Pământ. 

Imaginați-vă cel mai sfânt și mai sacru templu în care ați fost vreodată pe Pământ, și apoi imaginați-vă ceva 

de zece ori mai puternic. 

 

Am să încep acum exercițiul, și am să vă conduc în câmpul de gânduri al semințelor stelare de la Lacul cu 

Cristalul. Corpul vostru pentadimensional se află deja la Lacul de Cristal. E important să știți asta. Veți 

călători cu mine la lac, și veți găsi acolo corpul vostru pentadimensional, care vă așteaptă. 

 

Voi începe exercițiul cu un ton care are să vă curățe energia. (Tonuri: „OOOOOOOHHHHHH, 

OOOOOOHHHHHH.”)  Vă aflați în camera voastră; închideți ochii.  Camera în care vă aflați începe să se 

rotească și se formează un cerc frumos. Nu amețiți deloc când camera se rotește. Sunteți perfect centrați 
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și nu amețiți. Rotirea camerei permite corpului vostru astral să iasă încet din corpul vostru fizic, și să se 

ridice până la tavanul camerei. Vizualizați aceasta cât de bine puteți. Dacă nu puteți să vizualizați, repetați 

încet în minte aceste instrucțiuni. 

 

În vârful tavanului se deschide un coridor albastru arcturian. Vă conectați acum la câmpul de gânduri 

arcturian, și vedeți ușor și în mod firesc intrarea în acest coridor. Intrați în coridor. Când intrați în coridor 

vedeți cum vă așteaptă acolo mai mulți arcturieni – Juliano (eu), Tomar și Helio-Ah. Alegeți-l pe cel cu care 

vă simțiți mai bine în momentul prezent. Luați arcturianul de mână și călătoriți împreună prin coridor, cu 

viteza gândului. Este un coridor care pornește din dimensiunea a treia și trece prin dimensiunea a patra, 

dar nu se oprește acolo ci merge mai departe, drept în dimensiunea a cincea. (Intonează de mai multe ori 

„Ta ta ta ta ta ta ta”). 

 

Este atâta de frumos să călătorești prin coridor cu viteza gândului, care este mult mai rapidă decât viteza 

luminii. Ajungem la destinația de la capătul coridorului, și vedem lacul frumos, cu domul de  deasupra lui. 

Este Lacul cu Cristalul, pe care îl mai numim și Lacul de Cristal, sau uneori îi spunem și Templul de Cristal. 

 

Vedeți cum sclipește lumina magnifică a cristalului, deși cristalul este sub apă. Chiar și așa, el radiază o 

lumină puternică de vindecare, o lumină spirituală strălucitoare, penetrantă și relaxantă. Treceți prin domul 

de deasupra Lacului de Cristal; puteți să treceți prin tavan cu ușurință, pentru că sunteți în forma voastră 

eterică. Vedeți așezate în jurul lacului cele 1600 de semințe stelare arcturiene care sunt încarnate pe 

Pământ. În mod intuitiv, vă găsiți imediat propriul vostru corp din dimensiunea a cincea. Mergeți la el. Vă 

poziționați la aproximativ șase picioare desupra corpului vostru pentadimensional. Rămâneți acolo câteva 

clipe, și vă aliniați cu el. 

 

Voi număra până la trei, și veți coborî în corpul vostru pentadimensional. Va fi o coborâre ușoară. Unu, doi, 

trei. Ați coborât complet în corpul vostru pentadimensional, și observați că aveți o capacitate de 

conștientizare și percepție multidimensională pe care nu o aveați în corpul de pe Pământ. Vedeți lucrurile 

dintr-o stare de vedere multidimensională pe care nu ați mai avut-o. Vedera voastră este mult mai puternică. 

Cunoașterea de sine și cunoașterea sufletului sunt mult sporite. V-au crescut în mod dramatic și puterile 

de vindecare, și puteți simți și experimenta câmpul colectiv de gânduri al celor 1600 de semințe stelare 

arcturiene care se află acum în jurul lacului. Unele din ele sunt prezente, altele nu au primit încă prezența 

lor 3D.  

 

Dar voi vă aflați aici atât ca sine 5D, cât și ca sinele vostru din 3D. Aveți capacitatea sporită de a vă conecta 

la puternicul câmp de gândire colectiv al celor 1600 de semințe stelare arcturiene. (Intonează „Eyeyey” de 

câteva ori). 

 

Eu, Juliano, ridic acum cristalul din apă; îl las să iasă deasupra apei. Sentimentul pe care îl trăiți seamănă 

cu ce ați simți dacă ați fi într-o croazieră de admirarea a balenelor, când o balenă uriașă ar sări deodată 

deasupra apei, cu o mișcare dinamică și grațioasă. E doar o descriere parțială a efectului pe care îl are 

asupra voastră cristalul. Cristalul este acum ridicat  la 100 de picioare deasupra apei, apoi la 200 de picioare 

deasupra apei, la 300 de picioare deasupra apei. (Intonează „OOOOOOHHHHHH.”)  Cristalul emană 

lumină pentadimensională pe o rază de 360 de grade. Fiecare din voi se scaldă în această lumină de 

vindecare puternică pentadimensională, care vine de la cristal. Vom păstra acum tăcerea, în timp ce fiecare 

din voi va integra bucuros această energie și lumină. (Tăcere) 

 

Puterea cristalului este intensificată în două moduri. Primul este ridicarea din apă, și al doilea mod este 

creșterea strălucirii părții care a ieșit din apă. Eu, Juliano, sporesc intensitatea strălucirii cristalului. Acum 

veți folosi această intensitate și o veți primi în al treilea ochi. Veți folosi această energie ca să experimentați 
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în mod direct beneficiile câmpului de gânduri de grup arcturian al celor 1600 de semințe stelare care 

meditează în jurul lacului, în corpurile lor pentadimensionale. Pe aceia din voi care simțiți o conexiune 

deosebită cu grupul lui Helio-Ah sau cu grupul lui Tomar, vă rog să folosiți această ocazie ca să vă conectați 

la acest subgrup din cadrul celor 1600 de semințe stelare arcturiene. Veți avea mari beneficii dacă vă 

conectați. (Intonează „OOOOOOHHHHHH.”)   

 

Adunați energie de vindecare și forme gând înalte din acest cristal. Acum vă puteți întoarce pe Pământ. 

Vom începe călătoria înapoi pe Pământ. Vreau să luați cu voi cât de multe calități spirituale energetice 

puteți primi, și să le transferați în corpul vostru tri-dimensional. Primiți acum darurile energetice ale 

cunoașterii și vindecării, și formele gând înalte în format special, pe care le puteți lua înapoi cu voi pe 

Pământ. 

 

Eu Juliano, cobor cristalul înapoi în apă. Vă văd pe toți cum sclipiți în corpurile voastre pentadimensionale. 

Văd această conectare energetică uriașă de la cercul de oameni din jurul lacului, care emană unitatea 

conștiinței și unitatea luminii. Pregătiți-vă să părăsiți corpul vostru pentadimensional de la Lacul de Cristal 

de pe Arcturus. Conștientizați că ați realizat o conectare puternică, pe care o veți putea reface oricând după 

ce coborâți pe Pământ. 

 

Ridicați-vă acum corpul astral din corpul pentadimensional. Când se ridică, pot vedea cum corpul vostru 

astral are o strălucire pe care nu o avea înainte să faceți acest exercițiu. Vă ridicați deasupra lacului. Vă 

ridicați deasupra lacului și mă vedeți pe mine, pe Helio-Ah sau pe alt arcturian cu care doriți să călătoriți. 

Vă întâlniți cu ghidul arcturian, și vă întoarceți cu el în coridor. Călătorim împreună prin coridor, cu viteza 

gândului, înapoi pe Pământ.  (Intonează „Ta ta. OOOOOOHHHHHH.”) 

 

Traversăm împreună coridorul cu viteza gândului și vă aflați acum deasupra camerei, în corpul vostru astral 

stălucitor, plin de lumină pentadimensională. Corpul astral se oprește la șase picioare deasupra corpului 

vostru fizic, și spuneți: am să reintru în corpul fizic în perfectă aliniere. Număr până la trei: „Unu,doi, trei”. 

Intrați acum, perfect aliniați. Respirați adânc. 

 

Sunt uimit să văd câtă lumină de vindecare și energie înaltă a gândului ați putut aduce cu voi din această 

experiență. Dar și mai importantă este conectarea voastră puternică la câmpul de gânduri arcturian. Vă 

urez bun venit în câmpurile de gânduri arcturiene, în unitate și frăție stelară. Sunt Juliano. Vă urez o zi 

bună! 

 

 

 

 
 

 

 


