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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

 

Continuăm seria de lecturi despre viața de pe Arcturus. Vom discuta despre planeta noastră și perspectiva 

noastră spirituală, despre darurile și talentele pe care le avem, care se datorează parțial dezvoltării noastre 

pentadimensionale. Voi începe prin a compara dimensiunea a cincea cu dimensiunea a treia. Știu că voi 

aveți o descriere numerică a fiecărei dimensiuni, în ordine crecătoare – de exemplu dimensiunea a treia se 

află mai jos de dimensiunea a cincea, și dimensiunea a cincea se află mai jos de dimensiunea a șaptea.  

 

Din această perspectivă numerică am putea trage concluzia că dimensiunea a cincea e mai bună decât 

dimensiunea a treia. Dar noi arcturienii nu privim lucrurile ca mai bune sau mai rele. Fiecare dimensiune 

are calități și o valoare unică pentru evoluția sufletului vostru. De aceea nu voi considera dimensiunea a 

treia ca fiind inferioară, ci o voi privi ca având anumite caracteristici și anumite limitări. 

 

Voi vă aflați într-o călătorie a sufletului și sufletul vostru se încarnează pe diferite planete și în diferite 

dimensiuni. Dimensiunea a treia aduce beneficii unice și o perspectivă deosebită. Adevărul este că anumite 

aspecte ale sufletului vostru se pot manifesta numai în dimensiunea a treia. Acesta este un concept foarte 

important la care mă voi mai referi, și îl voi explica detaliat. 

 

Așa cum știți, dimensiunea a cincea se focusează pe unitate și conștiința înaltă. Slăbiciunile și cusururile 

sufletului nu se pot manifesta în 5D. Aceasta înseamnă că anumite „slăbiciuni” ale sufletului se pot 

manifesta și vindeca numai în 3D. Prin urmare dimensiunea a treia este o școală. Dimensiunea a treia este 

o parte importantă și necesară din dezvoltarea sufletului. Știu că sunteți nerăbdători să părăsiți dimensiunea 

a treia, știu că Ascensiunea și intrarea în dimensiunea a cincea vă va aduce o mare fericire și veți simți că 

vă întoarceți acasă. Dar ați venit pentru un motiv anume în dimensiunea a treia. Nu a fost un accident, ați 

avut nevoie de această perspectivă și energie 3D, și ați vrut să le accesați. 
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Pe Arcturus avem școli la care studenții noștri pot studia o mare varietate de teme și subiecte, și una din 

aceste teme este Antropologia Galactică. În cadrul cursului de Antropologie Galactică, eu le predau 

studenților despre diferite sisteme planetare din Galaxia Calea Lactee. Eu le explic că fiecare planetă 3D 

are o perspectivă unică bazată pe o multitudine de factori, printre care și poziția planetei în relație cu 

structura galaxiei. Planetele care sunt mai aproape de centrul galaxiei sunt de obicei mai vechi și mai 

avansate, în timp ce planetele situate spre marginea galaxiei sunt mai tinere, cu forme de viață aflate la 

începutul evoluției. 

 

Pământul se află la două treimi distanță față de centrul galaxiei Calea Lactee. În termeni astronomici (există 

mai multe estimări, și aici este prezentată una din cele mai recente), Pământul se află la 26000 de ani 

lumină distanță față de centrul galaxiei. Ca să vă faceți o idee, diametrul galaxiei ar fi de 100000 de ani 

lumină. Fiecare poziție planetară are o perspectivă unică, și când le predau studenților de pe Arcturus 

despre această perspectivă, folosesc un exemplu despre care am mai pomenit față de voi, studenții mei 

de pe Pământ. 

 

Aproape în fiecare an se produce o eclipsă solară. Uneori această eclipsă solară se poate observa din 

America de Nord, alteori se poate vedea numai din America de Sud, sau din Africa sau Asia. Astronomii 

consumă mult timp și efort și cheltuiesc o mulțime de bani, ca să călătorească în diferite părți ale lumii, ca 

să urmărească eclipsa. De ce fac asta? De ce nu se mulțumesc să observe o singură eclipsă? Dar fiecare 

eclipsă este observată dintr-o perspectivă diferită de pe planetă. Și în timpul eclipsei pot fi văzute sisteme 

solare care nu s-au văzut altă dată, din alte perspective. 

 

Tot așa stau lucrurile și când ne referim la Pământ. Când le predau studenților mei de pe Arcturus, le spun 

că Pământul are o perspectivă unică. De fapt fiecare planetă 3D are o perspectivă unică asupra Creatorului. 

Creatorul manifestă forme de viață în toată galaxia, și de pe Pământ se pot accesa noi moduri de a-l privi 

și a-l înțelege pe Creator. Tot așa, pe Arcturus se întâlnesc ocazii diferite de a-l experimenta pe Creator. 

Pentru că ne aflăm în dimensiunea a cincea, noi putem experimenta o apropiere mai mare de Creator decât 

puteți voi, de pe Pământ. Dar asta nu diminuează puterea și energia spirituală pe care le puteți voi 

experimenta pe Pământ. Dimensiunea a cincea nu este mai bună. Ea are doar o perspectivă diferită, iar 

voi aveți nevoie de dualitatea din dimensiunea a treia, pentru pregătirea voastră și pentru evoluția sufletului. 

 

Pe Arcturus avem școli spirituale, dar noi nu folosim termenul „religie” ca să denumim aceste școli spirituale. 

În limba noastră folosim un cuvânt asemănător termenului vostru de „templu arcturian”. Noi facem pregătiri 

și meditații speciale pentru a experimenta lumina și energia înaltă. De exemplu în religia evreilor de pe 

Pământ, Creatorul îi spune lui Moise: „Nu poți să îmi vezi fața, pentru că cine îmi vede fața moare. De 

aceea îți pot arăta numai umbra mea. Privește în direcția opusă pe peretele peșterii și vei vedea umbra 

mea, dar nu ai voie să privești înspre mine”. 

 

Motivul pentru care Moise nu îl putea vedea pe Creator la modul direct este faptul că lumina înaltă și 

frecvențele ei sunt atât de mari, încât corpul vostru de pe Pământ nu le poate tolera. Tot așa nu te poți uita 

direct la soare, fără să îți protejezi ochii. Lumina Creatorului este atât de înaltă încât în dimensiunea a treia 

nu poți privi direct la „fața Creatorului,” și nu o poți vedea. Dar din dimensiunea a cincea poți să 

experimentezi fața Creatorului. Voi puteți să vă conectați la frecvența înaltă a luminii, pe care nu ați putut 

să o experimentați în mod direct în dimensiunea a treia. Este un mare progres și un mare dar să părăsești 

dimensiunea a treia și să intri în dimensiunea a cincea. Acolo ai o abilitate sporită de a tolera frecvențele 

înalte ale luminii pentadimensionale. 
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Pe Arcturus noi ne antrenăm studenții în temple, și le construim treptat puterea spirituală. Puterea spirituală 

se poate compara cu participarea la un concurs de alergări. Ca să participi la alergări trebuie să te antrenezi 

în fiecare zi. Este necesar să îți construiești abilitatea plămânilor de a oxigena bine corpul, să îți fortifici 

inima și să o obișnuiești cu un alt ritm, să îți clădești o anumită forță musculară, dacă vrei să alergi la un 

concurs de alergări. Tot așa, dacă vrei să experimentezi lumina înaltă, este necesar să ai o practică 

constantă prin care să îți pregătești corpul, este necesar să îți pregătești sistemul de vibrație spirituală al 

corpului, ca să poată susține și tolera lumina înaltă. Lumina înaltă îți poate face rău dacă nu ai o pregătire 

adecvată. Dacă o astfel de energie înaltă ar coborî în corpul vostru 3D, v-ar distruge. Dar în dimensiunea 

a cincea, noi avem câmpuri de energie vibratoare speciale. 

 

Câmpurile noastre de energie sunt mai puternice decât câmpurile voastre de energie 3D. Aurele noastre 

pot vibra la viteze mult mai mari decît aurele voastre 3D. Chakrele noastre sunt deschise către diferite 

dimensiuni. De fapt pe Arcturus, noi suntem în contact direct cu Sinele nostru multidimensional. Noi avem 

o conștiință extinsă total și trăim cu această conștiință, ceea ce înseamnă că pentru noi este normal să 

experimentăm sinele noastre multidimensionale. În școlile arcturiene, noi ne pregătim studenții pentru 

coabitare multidimensională sau pentru abitare multidimensională în dimensiunea a treia. Aceasta 

înseamnă că studenții noștri pot trăi în dimensiunea a cincea, dar pot fi prezenți și în dimensiunea a treia 

și pot avea o viață în ea, fiind conștienți de ambele vieți. 

 

Amintiți-vă de filmul Avatar, care înfățișează prezența multidimensională. În film se face un experiment 

științific prin care se proiectează o persoană în altă încarnare, pe altă planetă. Acest film introduce 

conceptul de prezență multidimensională. Noi avem o metodă prin care experimentăm sinele noastre 

multidimensionale. Noi arcturienii nu folosim mașinării ca în film, pentru că în școlile noastre avem camere 

speciale de cristal, care le permit studenților noștri (și mie personal) să mergem în dimensiunea a treia în 

Sinele nostru multidimensional, și când este necesar, să coabităm cu sinele nostru chiar și într-o încarnare 

karmică. 

 

Vă voi vorbi acum despre spiritualitatea de pe Arcturus și o voi compara cu religiile de pe Pământ. Știu că 

pe Pământ există o școală de gândire numită ateism sau agnosticism, și aceste sisteme de gândire 

filozofică se bazează pe îndoială, pe a nu crede că există un Creator Divin. Noi arcturienii, credem în 

Creator. Ne simțim foarte bine cu credința noastră, pentru că avem o experiență mai directă a Creatorului 

decât o puteți voi accesa în dimensiunea a treia. În dimensiunea a treia contactul direct cu Creatorul este 

rar, dar se poate întâmpla. Dar chiar și atunci, astfel de contacte sunt de durată scurtă, și cei care afirmă 

apoi că au avut un contact cu Creatorul sunt criticați. În unele cazuri profeții au fost chiar omorâți pentru că 

au avut un contact direct cu Creatorul. 

 

Noi înțelegem mintea rațională care operează acum în dimensiunea a treia. Mintea rațională și gândirea 

rațională constituie fundamentul tradiției civilizației voastre din ultimii 2500-3500 de ani. Poate chiar de mai 

multă vreme. Noi am studiat și am vizitat planeta voastră încă din vremurile Lemuriei și Atlantidei. Am vizitat 

planeta voastră și pe vremea Egiptului. Problema este că mintea rațională, mintea logică, a apărut recent 

în evoluția omenirii. Mintea rațională a adus multe beneficii tehnologice. Dar focusarea prea mare pe mintea 

rațională poate duce la distorsiuni. Mintea rațională face parte din ceea ce eu numesc „mintea cea mică”. 

Să vă dau un exemplu: Albert Einstein a avut una din cele mai mari minți raționale de pe planeta voastră și 

a făcut descoperiri foarte avansate, dar mintea sa rațională nu putea să accepte existența lumii cuantice. 

A făcut chiar o glumă în care spunea că Dumnezeu nu trage cu zarurile. Lumea cuantică nu este logică și 

Einstein nu a putut să accepte acest lucru. Acest om a avut una din cele mai mari minți raționale din secolul 

XX, și totuși nu a putut să accepte lumea cuantică, care nu este rațională. 
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Când noi de pe Arcturus studiem diferitele sisteme religioase de pe Pământ, trebuie să le privim din 

perspectiva minții raționale. Focusarea prea mare pe mintea rațională duce de multe ori la ateism, la 

negarea existenței lui Dumnezeu. Și iată cum conversația noastră a ajuns la conceptul de „minte mică”, 

comparativ cu „minte mare”. „Mintea mare” poate transcende logica, incorporând-o și utilizând-o fără ca să 

depindă total de ea. 

 

Noi știm că pe Pământ există o mare varietate de experiențe religioase. A existat și o carte vestită, scrisă 

de Willliam James, numită Varietatea experiențelor religioase, în care el prezintă detaliat unele din 

perspectivele religioase diferite care s-au dezvoltat pe Pământ. Varietatea experiențelor religioase de pe 

Pământ este unul din marile avantaje ale traiului într-o zonă a liberului arbitru. Noi arcturienii și studenții 

noștri vizităm Pământul pentru că suntem fascinați de varietatea diferitelor experiențe religioase. Aceasta 

seamănă cu varietatea limbilor de pe planetă. Majoritatea planetelor pe care le vizităm nu au atâtea limbi 

și atâtea exprimări religioase diferite. Partea negativă este că aceste expresii religioase diferite au dus la 

conflicte teribile și la războaie. E partea negativă din dualitatea 3D. Dar zona liberului arbitru este una din 

atracțiile majore ale planetei voastre, este un motiv pentru care studiem Pământul, și este motivul pentru 

care ați venit aici. 

 

Există părți ale sufletului vostru care pot fi manifestate și explorate numai în dimensiunea a treia, și numai 

prin această manifestare puteți vindeca și corecta aceste părți din suflet. Asta înseamnă că au existat 

motive foarte puternice ca să veniți în dimensiunea a treia. Unele din religiile din Răsărit se focusează pe 

un Dumnezeu nedefinit care poate fi numit „Forța, energia universului”. Există și un termen frumos – „Tao”, 

care este o expresie impersonală a forței universale. 

 

Varietatea experiențelor religioase de pe Pământ poate fi explicată de două tipuri de sisteme. Un sistem 

este bazat pe Creatorul personal, celălalt este bazat pe Creatorul impersonal. Sistemele culturale din 

Răsărit sunt focusate pe Creatorul impersonal, care a fost descris foarte frumos ca Tao. Ceea ce se poate 

spune despre Tao nu este Tao. (Nota autorului: Tao este numele energia de nenumit a Creatorului în 

filozofia și religia chineză numită taosism. Numele Tao sugerează că nu se poate spune nimic care să îl 

descrie pe Creator. Tao este uneori descrisă ca forța vieții sau prima energie a unității. Tao a manifestat o 

dualitate numită Yin și Yang). 

 

Una din contribuțiile minunate pe care le-a adus Orientul Antic la subiectul varietății experiențelor religioase 

este dualitatea Yin/Yang, masculin și feminin, bine și rău, frumos și urât. Din unitate au apărut divizări. La 

început a fost Unul, apoi s-a produs o divizare, și așa a apărut dualitatea în dimensiunea a treia. 

Reprezentarea simbolică a lui Tao este simbolul Yin/Yang – care arată ca două semicercuri unite. Fiecare 

jumătate este numită „peștele”, pentru că în fiecare semicerc există un punct ca un ochi de pește. Fiecare 

jumătate conține o parte din opusul său. De exemplu în dualitatea binelui există un aspect al răului, 

reprezentat prin punctișor. Tot așa în dualitatea răului reprezentată printr-un semicerc, există un punctișor 

care reprezintă binele. Concluzia este că și în rău există bine, și chiar și în bine există o părticică de rău. 

 

Cum se aplică aceste învățături la viața profeților și a învățătorilor spirituali? Toți marii profeți și învățători 

de pe Pământ au avut slăbiciuni omenești. Slăbiciunile lor sunt prezentate în toate textele sacre. Maeștrii 

Ascensionați nu se așteaptă ca voi să fiți perfecți, doar sunteți umani. Se pune întrebarea: „Cum este să fii 

om în dimensiunea a treia?” Dacă ești om ai unele slăbiciuni. Dar aceste slăbiciuni nu trebuie să te 

împiedice să ascensionezi. Poți ascensiona, în ciuda lor. 

 

Revenim acum la subiectul lui Arcturus și punem întrebarea: „Care sunt avantajele de fi pe Arcturus? Care 

sunt avantajele de a fi în dimensiunea a cincea?” Am mai explicat că sistemul aurei noastre este mai 

puternic decât aura voastră din dimensiunea a treia. Aurele noastre vibrează la o viteză mai mare, ceea ce 
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înseamnă că avem scuturi de protecție mai puternice și putem călători interdimensional fără probleme. Noi 

arcturienii nu avem entități atașate la aură și nu avem fisuri sau găuri în aură. De asemenea, suntem dotați 

cu puteri telepatice avansate, și acest lucru are un efect puternic asupra relațiilor noastre. 

 

Oamenii îmi pun de multe ori întrebări cum ar fi:  „Cum sunt relațiile dintre bărbați și femei pe Arcturus? 

Cum sunt relațiile voastre de familie? Voi vă căsătoriți? Cum sunt relațiile de căsătorie?”  Pe Arcturus noi 

putem citi gândurile celor din jur. Dar există o metodă telepatică prin care putem bloca pe cineva, ca să nu 

intre în câmpul nostru de gânduri. De obicei așa ceva nu este necesar. Când ești într-o relație pe Arcturus, 

folosești comunicarea telepatică, ceea ce înseamnă că nu îți ascunzi sentimentele sau gândurile. Vă puteți 

oare imagina cum ar fi să fiți într-o relație bazată pe comunicarea telepatică pe Pământ? 

 

Sigur că și noi avem o limbă, putem vorbi în cuvinte și avem o limbă. Folosim o singură limbă. Pe Arcturus 

există și limbi străvechi. În școlile noastre avem studii lingvistice în cadrul cărora se studiază multe limbi. 

În școlile noastre se predau multe subiecte. Studiem comunicarea telepatică și cum să mutăm obiecte cu 

forța minții – ceea ce voi numiți telekinezie. Pe Arcturus, percepția senzorială este mult mai puternică decât 

la voi pe Pământ. Culorile pe care le vedem noi sunt mult mai variate și mai intense, la fel și muzica e 

simțită mult mai intens. 

 

Noi avem un tip de percepție numit sinestezie. Sinestezia poate fi definită ca abilitea de a avea două 

modalități de percepție în același timp. Să vă dau un exemplu. Dacă ai o percepție sinestezică, auzi muzica 

și simultan poți vedea sunetele cum plutesc în față și în jur, ca pe un ecran 3D. Aceasta este o formă de 

percepție foarte avansată. Pe Pământ există oameni care și-au expansionat conștiința, și pot experimenta 

sinestezia ocazional. Pe Pământ, dacă vezi sunetele plutind în aer jurul tău, cei din jur se vor îngrijora și 

vor crede că ești bolnav și ai halucinații, în loc să își dea seama că ai ajuns la o stare de percepție avansată. 

 

În școlile noastre arcturiene, noi învățăm școlarii cum să își dezvolte și mai mult aceste capacități de 

percepție. Abilitățile noastre telepatice funcționează atât de aproape, cât și de la distanță. Noi ne antrenăm 

la școală ca să putem comunica telepatic cu cineva aflat la depărtare. 

 

Un alt subiect studiat în școlile arcturiene este vindecarea. Predăm studenților metode de vindecare bazate 

pe ceea ce voi numiți medicina vibrațională. Vindecarea vibrațională se bazează pe observația că fiecare 

celulă din corp vibrează la o anumită frecvență. Corpul are o frecvență generală care poate fi măsurată în 

herți sau kiloherți. Dacă suferi de o boală sau are loc un atac asupra sistemului tău energetic, se produce 

o schimbare de frecvență în câmpul tău de energie, și aceasta trebuie identificată.  

 

Elevii încep prin a practica metoda de vindecare vibrațională. Sunt pregătiți ca să o folosească. De 

asemenea, pregătim și unii studenți de pe Pământ ca să folosească această tehnică de vindecare 

vibrațională. Pe Pământ se poate face vindecare vibrațională. Este o tehnică din dimensiunea a cincea, dar 

se poate folosi și în dimensiunea a treia. 

 

În dimensiunea a treia există multe intruziuni în aură. Acestea variază de la interferența electromagnetică 

cu aparatura, la intervenția ființelor de vibrație joasă din dimensiunea a patra, care produc vibrații care 

sparg energia. Toate aceste energii discordante au potențialul de a genera boală. Vestea bună este că pot 

fi îndepărtate; îți poți readuce câmpul de energie la o stare bună de sănătate vibrațională. Tehnicile de 

vindecare arcturiene se bazează pe câteva metode principale. 

 

Prima metodă este cea a vindecării holografice, predată de colega mea Helio-Ah. Pe scurt, metoda de 

vindecare holografică se bazează pe ideea că întotdeauna există o parte a corpului care se află în 
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rezonanță cu altă parte importantă, care este sănătoasă. Folosești partea sănătoasă ca să îți restructurezi 

și să îți reechilibrezi întregul sistem energetic. 

 

A doua metodă pe care o folosim este numită „tehnica vindecării cu cristale”: pacientul este supus unei 

lumini intense care vine de la un cristal, dar este necesar să calibrăm frecvența luminii astfel încât să poată 

fi integrată în sistemul corpului. Marea problemă la folosirea acestei tehnici de vindecare este că 

recalibrarea trebuie să fie corectă. Dacă nu se face o recalibrare corectă, pacientul nu poate să absoarbă 

și să integreze lumina. Amintiți-vă că la începutul acestei lecturi am vorbit despre Lumina Creatorului și 

despre faptul că este necesar să ai o anumită pregătire, ca să poți să tolerezi și să susții lumina înaltă. În 

metoda de vindecare cu cristale, este necesar ca la început să calibrăm cât anume din frecvența de lumină 

a cristalului poți să tolerezi și să primești, abia apoi începem să upgradăm sistemul din corpul pacientului, 

încet și cu mare atenție.  

 

Atunci când lucrăm pe oameni mai facem și așa-numita „chirurgie psihică”. Cum funcționează ea? Mai întâi 

identificăm disfuncția unui organ din corp – de exemplu să zicem că ai un chist pe ovar sau pe glanda 

pituitară. Noi vă putem ridica vibrația la o frecvență mai înaltă. Putem să vă calibrăm și să trimitem frecvențe 

și raze de lumină în zona bolnavă din organ, care vor sparge blocajul de energie și vor curăța zona afectată. 

Aceasta este o metodă de vindecare avansată, care se bazează pe medicina vibrațională. 

 

Alte metode pe care le folosim și le predăm în cadrul sistemului de vindecare vibrațională care se predă în 

școlile noastre se bazează pe ceea ce eu numesc „tehnica pulsatorie” de contractare și extindere ritmică a 

aurei. Mai întâi stabilizăm aura din punct de vedere energetic, apoi încurajăm pacientul să își contracte 

aura până într-un punct numit „singularitate”. Cuvântul „singularitate” are diferite semnificații mai ales în 

domeniul astrofizicii, unde denumirea denotă un punct de mare densitate care este sursa a tot ce există. 

Când vorbim despre univers, singularitatea reprezintă punctul de densitate care conține tot ce a existat 

înainte de Big Bang – acest punct este numit singularitate. În fizica modernă, oamenii de știință folosesc 

termeni complicați ca să arate că punctul de singularitate este infinit de dens și de mic, mai mic decât vârful 

unui ac. 

 

Dar și voi sunteți o singularitate. Imaginați-vă că tot ce sunteți, tot ce ați fost și tot ce veți fi, poate fi contractat 

într-un punct de singularitate. În metoda de vindecare pe care o predăm studenților în cadrul programului 

de medicină vibrațională din școlile noastre, îi învățăm pe studenți cum să ajute oamenii să se contracte 

într-un punct de singularitate localizat în centrul stomacului. E ca și cum ai porni iar de la început, ca o 

restartare. Prin folosirea acestei metode, vă ajutăm să vă contractați energia într-un singur punct, care vă 

va ajuta apoi să curățați toate negativitățile din corp. După ce ați menținut punctul de singularitate timp de 

20 sau 30 de secunde, dați drumul la contracție și extindeți singularitatea, care are forma unei bile mici. 

Energia iese din stomac și țâșnește înafară, ducând cu ea toate energiile discordante de vibrație joasă din 

corp. 

 

Voi folosi acum o frecvență vibratorie cu efect de vindecare pentru voi toți. În medicina vibrațională, 

frecvența este vindecătorul. (Intonează: OOOOOOHHHHHH, YEEEAAAHHHH.) Metoda contractării în 

singularitate se poate compara cu o nouă naștere, sau poate că un termen mai bun ar fi „resetarea aurei”. 

Atunci când ghidez oamenii să facă această resetare, îi aduc întâi la o vibrație mai înaltă prin această 

metodă a folosirii sunetului. Este ca o curățare, dar și ca o recalibrare mai receptivă a câmpului de energie 

vibratoare. Vindecarea vibrațională se bazează în mare parte pe receptivitate. 

 

Voi vorbi acum despre Arcturus ca planetă pentadimensională și despre ce înseamnă să trăiești pe o 

planetă pentadimensională. Pământul este o planetă 3D, ceea ce înseamnă că Pământul mai este bazat 

pe dualitate, și unul din efectele dualității planetare constă din cutremure și furtuni, rezultat al transformărilor 
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geologice și meteorologice. În prezent vedem pe Pământ polarizări și dualități extraordinare. Arcturus este 

o planetă 5D, și nu avem astfel de dualități și polarizări pe planeta noastră. Un element important al traiului 

pentadimensional este abilitatea noastră de a interacționa telepatic și spiritual cu planeta. Planeta noastră 

Arcturus este o planetă evoluată cu abilități spirituale speciale, și planeta noastră poate să comunice cu 

noi telepatic. Pentru ca o planetă să devină pentadimensională, este necesar ca pe această planetă să 

existe oameni evoluați, care avansează către ciclul de evoluție pentadimensional. Nici o planetă nu poate 

să ascensioneze în 5D dacă pe ea nu există ființe spirituale de evoluție înaltă. 

 

Pe Arcturus ne întâlnim personal cu marii Maeștri Ascensionați, cum ar fi Isus/Sananda, Buddha, Lao-Tse, 

Moise, Arhanghelul Mihail și alți arhangheli, Căpetenia Vultur Alb și Quan Yin. Ne întâlnim cu ei în mod 

regulat, și ei țin cursuri cu noi și ne dau instrucțiuni. Unul din beneficiile traiului pe Arcturus este că maeștrii 

din 5D și marii profeți sunt disponibili ca să comunice cu noi în mod direct, în școlile noastre. 

 

Este minunat să te afli pe o planetă pentadimensională, și știu că voi doriți foarte mult să aduceți Pământul 

în starea pentadimensională. Metoda principală prin care puteți aduce Pământul în starea 

pentadimensională este să comunicați telepatic cu planeta. Puteți deschide comunicări telepatice cu Spiritul 

Pământului, și asta va creea fundamentul pentru evoluția ei. 

 

Vă voi conduce acum într-o meditație și vindecare deosebită, prin metoda folosirii singularității, pe care am 

descris-o adineaori când am vorbit despre vindecarea cu energie vibratorie. Acum vă rog să vă vizualizați 

aura, văzută de deasupra. Eu, Juliano, mă aflu aici cu studenții mei de pe Arcturus și trimit în jos lumină 

albastră în aura fiecăruia din voi – lumină de frecvență înaltă. Sunteți cu toții foarte receptivi, mai ales după 

această lectură. 

 

(Intonează: OOOHHH.)  Vă sporiți acum receptivitatea și viteza de vibrație. Aura voastră se întinde probabil 

până la 20-25 de centimetri în afara corpului vostru. Contractați acum aura la 15 centimetri. Contractați-o 

la 10 centimetri. Strângeți-o până ajunge la suprafața corpului vostru. Acum strângeți-o în interior și când 

intră în interior, ajungeți în punctul pe care îl numesc „singularitatea voastră”, a tot ce sunteți, cu toate 

puterile pe care le aveți. 

 

Strângeți-vă toată aura într-o minge de lumină în centrul stomacului. (Intonează: OOOOOOHHHHHH.)  

Rotiți mingea. Mingea ascultă de comanda voastră. Mingea are putere mare și este plină de energie 

albastră arcturiană. Păstrați toată energia în punctul de singularitate din centrul stomacului. (Intonează 

diferite tonuri). Voi număra până la trei și vă veți extinde punctul de singularitate, cu blândețe și fermitate. 

Unu, doi, trei. Mingea se lărgește și vă umple tot stomacul, trece prin toate organele și dă afară toate 

vibrațiile joase, toate inflamațiile, bolile și energia densă sunt împinse înafara corpului vostru fizic. 

(Intonează diferite tonuri). Mingea se află acum înafara corpului vostru, la suprafață. Acum se extinde la 5 

centimetri, la 15 centimetri, la 20 de centimetri, și toate densitățile sunt expulzate din corp. Aura voastră se 

expansionează la 25 de centimetri și la 30 de centimetri. Aura voastră vibrează la o viteză mare, și toate 

densitățile de frecvență joasă continuă să fie date afară din corp. 

 

Vom intra acum într-o scurtă meditație, în timp ce experimentați eliminarea negativităților. Vibrați acum 

ritmic și frumos, și toată energia vi se realiniază la un ritm sănătos și echilibrat. Aceasta este una din 

metodele pe care le predăm studenților noștri din școlile arcturiene, pentru vindecare și pentru a lucra cu 

lumina. Studenții noștri se bucură să lucreze cu voi. Vă binecuvântez și vă trimit lumină de vindecare. Sunt 

Juliano. Vă urez o zi bună! 

 

 

 


