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Salutari, eu sunt Juliano, noi suntem Arcturienii.   
 
Poate v-ati intrebat des; cine sunteti voi si din ce sunteti facuti, de unde veniti, si unde mergeti 
dupa aceasta viata si cum veti ajunge acolo? Cred ca aceste intrebari pot sa primeasca un 
raspuns mai bun daca intelegeti mai intai adevarata voastra natura, natura fiintei voastre. Ma 
refer la adevarata voastra natura a unei fiinte de lumine biomagnetice. Chiar acei oameni care 
nu se afla intr-o constienta inalta, si sunt considerati ca purtatori a unei energii dense, si acestia 
au aceeasi natura bio-magnetica. Am auzit si alte discutii intense asupra conceptului taoist chi, 
sau conceptul hinduistic prana, sau chiar si conceptul japonez qi care se refera la natura bio-
magnetica a omului. Toate acestea sunt descrieri a unui camp energetic de forta de viata bio-
magnetic care trece prin voi. Aceasta forta de viata este considerata existenta peste tot in 
cosmos. Cand vorbim despre chi, vreau sa mentionez ca s-a discutat despre chi ca fiind o 
energie mistica sau magica care necesita disciplina si studiu, practica si exercitii pentru a o 
putea simti, pentru a percepe acea energie de forta de viata. Defapt chi este o parte din acel 
camp energetic bio-magnetic care exista deja in voi insiva. Si spiritul vostru este biomagnetic. 
Spiritul vostru nu poate fi masurat in acelasi fel biomagnetic cum este corpul vostru fizic. Spiritul 
este o substanta vibrationala biomagnetica sau un stadiu energetic diferite fata de corpul fizic. 
 
Discutia despre acest camp biomagnetic implica ca exista un curent electric care trece prin voi. 
Este adevarat ca acel curent electric poate fi descris ca chi, prana sau qi dar si organele 
voastre, inclusiv inima, creierul vostru, dar si gandurile voastre fac parte dintr-un camp 
electromagnetic care include aura, campul energetic. Puterea sau stabilitatea campului vostru 
energetic electromagnetic este vitala pentru ca datorita acesteia se pot respinge energii joase si 
se pot atrage energii mai inalte. Daca va aflati in jurul cuiva care un camp energetic magnetic 
puternic, acestea sunt capabile sa va domine sau sa va controleze. 
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Gandurile voastre sunt de asemenea magnetice si fac parte din spectrumul electromagnetic. 
Acestea nu numai ca sunt electromagnetice, dar gandurile voastre au abilitati puternice 
interdimensionale, sau cel putin unii le numesc transdimensionale, adica gandurile voastre pot 
sa treaca de pragul dimensiunii a 3-a. Undele voastre mentale opereaza la nivelul frecventelor 
electromagnetice care au abilitatea de a trece de intervalul normal de frecventa pe care l-as 
numi realitatea lineara. In realitate mintea voastra este un organ electromagnetic complex. As 
face o distinctie intre mine si creier. Creierul vostru este partea fiziologica sau biologica a 
corpului fizic iar mintea reprezinta aspectele transdimensionale si interdimensionale ale 
functionarii creierului. 
 
Este important sa intelegeti si sa cunoasteti aceste observatii despre natura voastra 
electromagnetica? Trebuie sa privim asupra conceptului de coherenta. Coherenta inseamna ca 
va aflati in rezonanta sau pe aceeasi frecventa si vibratie cu alte dimensiuni si sau cu alte 
entitati mai inalte frecventional. Munca noastra comuna se focuseaza pe ridicarea constiintei si 
pe a va ajuta sa va aliniati la energiile mai inalte, in special sa fiti in coherenta cu frecventele 
arcturiene. Trimitem, cu ajutorul unor tehnici diferite, energie electromagnetica catre voi si 
planeta voastra.  
 
Haideti sa privim asupra catorva caracteristici ale energiei electromagnetice si sa vedem cum 
acestea pot fi aplicate la experienta umana. Exista cateva reguli care se plica energiei 
electromagnetice care au de a face cu polarizarea acestora minus sau plis, pozitiv sau negativ. 
Vreau sa subliniez ca universul este un dipol. Este un univers polarizat, bazat pe ying si yang, 
pozitiv si negativ. Exista multiverse sau alte universe. Exista unele universe care au 3 poli, sau 
trei stadii energetice, care ar include : pozitiv, negativ si un al 3-lea pol necunoscut in universul 
nostru. Exista chiar si un univers cu 4 poli, adica un cuadropol. Aceasta situatie pare imposibil 
de inteles pe moment, si nu vom incerca sa exploram sau sa explicam existenta unui univers 
sau a polaritatilor sale. 
 
Pentru discutia noastra ne vom concentra pe modelul bipolar neversiv al valorilor pozitive si 
negative. Putem sa chemam sau sa descriem cele doua parti opuse vid si plenitudine. In acest 
univers, intelegem ca energia este transportata in casrul spectrului electromagnetic. Pe langa 
aceasta, vindecarile inalte si energiile inalte nu se pot masura cu tehnologiile curente. Totusi 
acest tip de energie este guvernata de legile fizicii si a legilor particolelor, care include legile 
codepedentei/entanglement. Aceste legi referitoare la spectrul energiei electromagnetice 
urmeaza aceleasi legi ca cele ale fizicii nucleare si a particolelor la nivel subatomic. Aceasta 
inseamna ca cele 2 ganduri spirituale, sau 2 fiinte spirituale, au un contact in orice punct al 
existentei lor, ca exista o legatura intre acestea si ca aceasta exista mai departe, necontand in 
ce loc al galaxiei sau in ce parte a universului acestea se afla. Si voi, semintele stelare 
arcturiene, va simtiti conectati cu noi si cu munca noastra, pentru ca ati avut acest 
entanglement cu noi in vieti anterioare. 
 
Acest cuvant entanglement poate avea pentru voi conotatii ciudate in limbajul vostru pentru ca 
implica faptul ca ceva este confuz, incurcat intr-un mod dezavantajos. Defapt prefer cuvantul 
conectivitate/conexiune in loc de entanglement si sunt sigur ca e mai bine inteles asa si mai 
pozitiv de a spune ca 2 fiinte biomagnetice electromagnetice de lumina au o conexiune, acestea 
stabilesc o conectivitate reciproca, si ca aceasta conectivitate este interdimensionala. Aceasta 
conexiune va ramane cu voi cand sunteti in dimensiunea a 3-a cand va incarnati intr-o noua 
viata de pe drumul de evolutie a sufletului. Poate simtiti aceasta conexiune sau conectivitate 
cand vorbim despre planeta voastra mama. Multi dintre voi m-ati intrebat in munca noastra 
privata : unde este planeta mea mama? Aveti un simt de conexiune/legatura cu acea planeta 
acasa, si aveti dorinta sa va intoarceti la planeta voastra mama. Aceasta conexiune este un 
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aspect pozitiv al campului vostru de energie electromagnetic, va ajuta sa va asigurati ca va 
puteti conecta energetic cu arcturienii, cu ghizii vostrii, cu invatatorii vostrii din alte sisteme 
planetare si alte dimensiuni. Aveti deja o conexiune cu arcturienii. Vrem sa intarim aceasta 
conexiune si sa o folosim impreuna pentru munca de vindecare planetara si personala. 
 
In aceasta lectura vreau sa ma focusez pe vindecarea voastra personala, ca fiinte de lumina 
biomagnetice. Va voi prezenta un exercitiu care este bazat pe ceea ce numesc “tehnica 
scaunului”. Folosind aceasta tehnica, ,va puteti accentua sau imbunatati alinierea energetica cu 
sistemul arcturian. Prin aceasta aliniere si imbunatatire a acesteia, puteti sa coborati mai efectic 
energie de vindecare si astfel sa aduceti energie de vindecare personala si planetara in campul 
vostr electromagnetic energetic. 
 
Sistemul nostru stelar arcturian si ghizii/invatatorii arcturieni care locuiesc acolo in aceasta 
galaxie, aproape 36 de ani lumina departarea de sistemul vostru solar, pot sa trimita campuri 
energetice electromagnetice compuse din lumina vindecatoare catre voi pe Pamant. Putem sa 
transportam energia pe aceasta lunga distanta pentru ca, aduceti-va aminte ce am spus, 
energia electromagnetica din campurile mentale este transdimensionala, transcende 
dimensiunile. Creierul si mintea voastra au abilitati si funtii care depasesc cu foarte mult 
intelegerea actuala stiintifica normala de pe Pamant. Constiinta inalta si ganduri inalte sunt 
disponibile semintelor stelare arcturiene care au dezvoltat deja o conectivitate cu noi din alte 
vieti. 
 
Folosind aceasta tehnica a scaunului, putem sa ajutam la amplificarea conexiunii voastre cu 
arcturienii. Aceasta conexiune va va ajuta sa stabiliti o coherenta cu gandurile noastre, cu 
campurile noastre mentale. Gandurile noastre inalte vor fi transmise si accelerate in constiinta 
voastra. Campul biomagnetic/electromagnetic coerent arcturian poate fi coborat in campul 
vostru energetic. Puteti apoi sa directionati aceasta energie mai inalta pentru vindecare catre 
corpul vostru, catre regiuni si locuri, ecosisteme planetare. In prima parte a acestui exercitiu 
vom lucra pentru vindecarea personala. Veti directiona lumina vindecatoare si energia 
vindecatoare pe care o primiti de la arcturieni catre locurile din corpul vostru care au nevoie de 
aceasta. Stu ca este un timp de mare polarizare pe Pamant. Este un timp cu multe probleme  si 
stiu ca multi dintre voi poate aveti nevoie de vindecare din multe motive. De exemplu, ar putea 
exista intrusi in campul vostru energetic electromagnetic, sau aveti probleme de sanatate legate 
de imbatrinire. Poate faceti si experienta dezechilibrelor planetare cauzate de campuri 
energetice distorsionate care sunt mai mult sau putin dezvoltate pe Pamant. 
 
Respirati de 3 ori adanc, va rog, si spuneti-va aceste cuvinte : Sunt o fiinta de lumina 
electromagnetica si sunt capabil sa comunic bioelectromagnetic cu toate fiintele inalte in 
aceasta galaxie si mai departe de aceasta. Ca fiinta electromagnetica, sunteti capabili sa va 
protejati campul energetic electromagnetic. Sunteti capabili de a va biloca campul energetic cu 
ajutorul gandurilor voastre. Simtiti si permiteti corpului vostru spiritual sa se ridice din corpul fizic 
prin chakra coroanei si cu puterea voastra de a calatori transdimensional, proiectati-va in inelul 
de ascensiune, acest halou pentadimensional din jurul Pamantului. Acum vizualizati un scaun in 
inelul de ascensiune, acesta este un scaun personal numai pentru voi. Proiectati-va pe voi si 
acest scaun deasupra polului nord, care este considerat chakra coroana a Pamantului. Luati loc 
pe acest scaun si aliniati-va chakra coraona cu steaua Arcturus. Aceasta este steaua voastra 
personala pentru o constiinta mai inalta. Permiteti soarelui Arcturus, care se afla la circa 36 de 
ani lumina de Pamant, sa intre acum in aliniere directa cu chakra voastra coroana. Aceasta 
distanta enorma nu are nicio semnificatie pentru ca lucram transdimensional/interdimensional. 
Transdimensional inseamna ca puteti sa lucrati bivalent, in aceasta dimensiune si in afara 
acesteia. Pe masura ce faceti din ce in ce mai mult experienta acestei alinieri cu Arcturus in 
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chakra voastra coroana, simtiti un coridor de lumina care coboara in chakra voastra coroana din 
nava spatiala Athena si de la sistemele stelare arcturiene. Aveti acum acest coridor de lumina 
deasupra chakrei voastre coroana si aceasta situatie imi va permite sa trimit frecvente specifice 
de vindecare in campul vostru energetic. 
  
Frecventele de lumina pe care le voi trimite sunt desemnate specific pentru a lucra cu aura 
voastra, cu campul vostru electromagnetic. Toate bolile din corpul vostru se bazeaza pe 
blocaje, sau intruziuni. O boala nu are nicio baza electromagnetica in aura voastra. Boala poate 
cauza o densitate in aura voastra, o deformare aurica. O frecventa incoerenta sau non-
rezonanta poate crea sau duce la dezabilitatea unui organ de a vibra la frecventa corecta. 
Rezultatul este experienta unei boli. Acel organ afectat ar putea sa aiba in aura o culoare mai 
inchisa sau o forma energetica anormala alaturata. 
 
Pe masura ce lucrati cu mine cu aceasta tehnica a scaunului, va chem sa va scanati corpul fizic 
uman si sa cautati distorsiuni, blocaje, boli, folosindu-va abilitatile de bilocare. Pastrati sau 
memorati aceste locuri unde exista aceste distorsiuni si pregatiti aceste parti mintea voastra 
pentru a primi o enegie inalta arcturiana de vindecare. Acest proces poate fi considerat 
asemanator unei interventi chirurgicale vindecatoare. Aceasta energie vindecatoare arcturiana 
este profunda. Priviti asupra corpului vostru fizic si identificati acum cu ce parte din corpul vostru 
sa lucram acum in aceasta sesiune. Acum aduceti-va atentia si constienta inapoi in pozitia 
voastra de stat pe scaun deasupra polului nord, care se afla acum in aliniere cu energia 
arcturiana. Va aflati in aliniere cu coridorul arcturian, si acum, de pe Arcturus, noi arcturienii 
trimitem o lumina focusata stralucitoare albastra. Aceasta lumina albastra este foarte acurata si 
exacta si este capabila sa (re)creeze o realiniere profunda a campului electromagnetic din jurul 
corpului vostru fizic, ajutand la indepartarea tuturor blocajelor si a tuturor maselor inutile de 
energie, avand loc astfel o vindecare generala. Aceasta lumina albastra stralucitoare coboara 
de la Arcturus chakra voastra coroana, patrunde in tot corpul tau in timp ce voi stati pe scaun 
deasupra Polului Nord. Pe masura ce stati pe scaun lumina vindecatoare de la Arcturus iese din 
picioarele voastre si este directionata catre corpul vostru fizic pe Pamant. Aceasta lumina 
albastra este acum coborata in corpul vostru fizic prin chakra coroana pana pe Pamant. Vom 
intra in meditatie in timp ce voi directionati aceasta lumina albastra peste tot acolo unde aveti 
nevoie in corpul vostru fizic. Folositi aceasta oportunitate unica, vom intra in liniste in meditatie. 
 
Fiti constienti ca aceasta lumina are o precizie chirurgicala, si poate poate ajunge in cele mai 
ascunse si mici parti ale corpului vostru cu o exactitate foarte mare. Puteti sa dizolvati orice pati 
nedorite, orice anormalitati pe orice organ, sa curatati orice celule si sa folositi lumina pentru 
repara campul vostru energetic unde este nevoie. Acest proces include si inchiderea gaurilor 
din aura, si schimbarea culorilor din intunecat in luminos. Voi intensifica aceasta raza de lumina 
albastra cu aceste tonuri <Yay hay lumina vindecatoare, lumina arcturiana vindecatoare>. 
Intelegeti ca aceasta lumina este una vindecatoare cu puteri cuantice care transcend cauza si 
efect.  
 
Voi continua lectura despre campul energetic biomagnetic/electromagnetic, voi puteti sa 
ramaneti in aceasta pozitie si in sesiunea de vindecare si sa ma ascultati, Continuati vindecarea 
de care aveti nevoie, folosind aceasta oportunitate de a lucra impreuna in aceasta sesiune in 
acest camp energetic vindecator. Defapt, stiu ca voi toti veti fi capabili sa continuati aceasta 
munca cu lumina vindecatoarea arcturiana pe masura ce ascultati mai departe lectura cu o alta 
parte a mintii voastre.  
 
Am vorbit asadar despre campul energetic electromagnetic/biomagnetic, iar acum vreau sa 
continui cu un alt subiect sau concept pe cate l-am introdus la inceputul saptamanii, numit 
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<fulgerul>. Acest fulger este un impuls sau flux energetic rapid si care poate fi descris ca un 
impuls energetic, electromagnetic spiritual.  
 
In cosmos si in cosmologie exista impulsuri de lumina si energie care au loc in intreaga galaxie 
si in univers. Chiar si soarele propriu trimite aceste impulsuri de lumina si energie. Acestea sunt 
numite furtuni solare, emisii solare sau eruptii coronare. Exista si eliberari gigantice 
electromagnetice din explozii super nova. Mai exista si altele cum ar fi razele gama, care pot fi 
foarte distrugatoare fata de toate formele de viata. Aceasta idee sau fenomen al 
razelor/impulsurilor de energie este ceva normal in univers. In lumea spirituala, preferam 
conceptul sau cuvantul “fulger” in loc de impuls/raza, pentru a descrie u eruptie spontana de 
lumina spirituala. Un astfel de fulger de energie spirituala poate sa fie deseori experimentat in 
forma unei intelegeri spontane profunde. Termenul este folosit pentru a descrie un impuls 
energetic care conduce la o intelegere noua numita des <experienta aha>. De exemplu cineva 
spune “Aha, a venit lumina, acum pot sa inteleg, sa vad”. Iata, aceasta poate fi o parte din acest 
fulger. Asta inseamna ca exista o coborare reala de energie electromagnetica care stimuleaza 
anumite parti a mintii voastre care va da o anumita energie de activare pentru a intelege 
anumite lucruri. Oameni de stiinta si cei creativi, cum ar fi artisti poeti, descoperitori, se folosesc 
de acest fenomen pentru a crea si inventa ceva nou. Inventatorii si artistii chiar cauta constient 
aceste momente si experiente fulger. Aceasta experienta poate sa aiba loc dupa o anumita 
pregatire, care poate include un studiu meditativ si o cautare constienta a energiilor inalte si a 
unor locuri sacre.  
 
Dati-mi voie sa continui cu prezentarea mea despre energia electromagnetica spunandu-va ca, 
fiind fiinte electromagnetice, sunteti aliniati a un anumit voltaj energetic. Cu totii sunteti familiari 
cu volatejele folosite in lume, de exemplu cu cei 110V in SUA, sau in alte tari europeene, 
Australia si Noua Zeelanda unde folosesc 220V. Sistemul electric la care este aliniat caminul 
vostru este setat pentru un anumit voltaj. Daca exista la un moment dat un curent de un voltaj 
mai mare decat cel setat, atunci acesta ar putea scurtcircuita si arde intregul circuit din casa 
voastra. Haideti sa folosim aceasta metafora sau analogie pentru a privi asupra conceptului de 
fulger sau energie spirituala. Intrebarea care se pune este: cum poate sa prelucreze circuitele 
voastre interioare o ridicare subita de energie spirituala? Toti dintre voi poate isi doresc o astfel 
de elevare a energiei spirituale in propriul sistem. Coborarea energiei spirituale inalte este baza 
ascensiunii. In timpul ascensiunii  exista un impuls spontan de energie electromagnetica care va 
fi produs sau emis la intersectia dimensiunilor, a 5-a si a 3-a. Aceasta intersectie va crea un 
fulger, un imouls de energie electromagnetica , din care multe portiuni sunt coborate si integrate 
in propriul vostru sistem. Aceasta coborare si integrare de energie va ridica viteza vibrationala a 
intregului vostru sistem, dandu-va posibilitatea de a va transforma sau transmuta. Transmutarea 
este un concept care descrie schimbarea unei frecvente electromagnetice. In procesul de 
transmutare a fiintei voastre, luat corpul vostru fizic care vibreaza la o anumita frecventa si cu 
ajutorul sau in prezenta unui flux de energie inalt vibrationala coborata, veti fi capabili sa va 
transformati sinele intr-o forma noua mai inalta, iar aceasta forma va va permite sa va ridicati 
intr-o dimensiune mai inalta.  
 
Inca vom mai avea insa problema urmatoare: Pot circuitele din corpul vostru fizic si din aura 
voastra sa integreze si sa mentina aceasta coborare de energie inalta? Care este voltajul 
spiritual maxim care poate fi acceptat sau mentinut de sistemul vostru propriu? Iata de ce v-am 
invatat exercitii de a va ridica frecventa si vibratia aurei voastre. Practicand aceste tehnici 
arcturiene, va intariti circuitul intern al campului vostru biomagnetic/electromagnetic, ceea ce va 
va permite sistemului vostru sa primeasca si sa integreze fulgerul de inalta frecventa 
biomagnetica/electromagnetica. 
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Acest fulger va crea o experienta spirituala pozitiva pentru toti cei care vor fi de fata. Cei care nu 
sunt pregatiti, nu vor putea mentine sau integra aceasta energie si, in unele cazuri, acest fulger 
poate sa creeze o faza temporara de dezorientare. Datorita faptului ca acest fulger subit poate 
sa supraincarce circuitul spiritual personal, aceasta poate cauza o oprire temporara a propriului 
sistem si o faza de dezechilibru si confuzie. Acest fapt subliniaza importanta pregatirii pentru un 
astfel de eveniment. 
 
Sa revenim. Ne aflam mai departe in exercitiul nostru cu scaunul in aliniere cu Arcturus. Suntem 
in aliniere cu acest coridor de lumina care este trimis de mine din sistemul nostru solar si doresc 
ca voi sa fiti in aliniere si coerenta cu energia arcturiana. Noi suntem fiinte inalte 
pentadimensionale si scopul nostru principal este de a va ajuta sa va ridicati coeficientul de 
lumina personal, sa va ridicati vibratia, astfel incat sa puteti prelucra si integra frecventele mai 
inalte. Intoarceti-va acum cu mintea voastra la scaunul deasupra polului nord. Focusati-va pe 
chakra coroana pe masura ce primiti frecventa de lumina arcturiana si pregatiti-va sa primiti 
ceea ce as numi eu un fulger de energie la un nivel de incepatori/de baza in chakra voastra 
coroana. Totusi va fi destul de puternic si va fi o experienta pozitiva. Veti primi acest fulger din 
sistemul arcturian in chakra voastra coroana in timp ce voi luati loc pe acest scaun eteric 
deasupra Polului Nord. Veti cobori apoi acest fulger energetic in corpul vostru fizic. Aceasta 
experienta va va ajuta sa intensificati experienta de vindecare pe care am pornit-o pentru voi la 
inceputul transmisiei si lecturii.  
 
Pregatiti-va acum sa primiti acest fulger de lumina de ascensiune arcturiana, acum! Un fulger 
de lumina albastra si alba arcturiana intra prin chakra coroana in sistemul vostru, in corpul 
eteric, si imediat straluciti in si cu aceasta lumina de inalta frecventa peste Polul Nord. Aceasta 
frecventa de lumina este puternica si emaneaza prin intreg corpul vostru, si iese prin picioarele 
si talpile voastre si este trimisa direct catre corpul vostru fizic pe Pamant. Faceti acum aceasta 
experienta…(intonari). 
 
Un al 2-lea flash are acum loc. Acesta intra prin chakra voastra coroana, la fel curge prin corul 
vostru eteric prin talpile voastre pana la corpul fizic pe Pamant. Lasati acum acest fulger sa va 
ridice capacitatile de vindecare folosite acum pentru vindecarea corpului fizic pe Pamant. $ 
Fulgera acum! 
 
Corpul vostru eteric este conectat prin coridorul de lumina cu Arcturus. Sunteti capabili sa 
procesati frecvente mai inalte decat cele normale, care poate mai inalte ar fi condus la 
supraincarcarea sistemului vostru, dar acum sunteti capavili de a procesa acest input energetic 
mai inalt. Vom continua acum cu inca 2 fulgere – Acum… si Acum…! Lumina arcturiana 
coboara acum cu viteza gandului in chakra voastra coroana, prin intregul vostru sistem 
energetic in planul eteric deasupra Polului Nord, si curge mai departe prin talpile voastra eterice 
catre corpul vostru fizic. Energia acestui fulger este primita acum in chakra voastra coroana si 
imprastiata in intreaga voastra aura, activand toate energiile de vindecare aduse acum in 
constiinta voastra… 
 
Sunteti capabili de multitasking. Continuati acum sa coborati aceasta lumina si puterea de 
vindecare. Vom face in plus o coborare asemanatoare paralela pentru vindecarea planetara. 
Vom folosi tecnica fulgerului/impulsului din nou si vom cobori energie spirituala in noosfera 
planetara. Tehnicile si principiile pe care le folosim si vi le recomandam pentru vindecarea 
voastra aurica si electromagnetica pot fi aplicate si la nivel planetar. 
 
Pamantul este o entitate biomagnetica/electromagnetica si energia electromagnetica a 
Pamantului este evidenta. De exemplu pe Pamant aveti Polul Nord si Polul Sud. Toata lumea 
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stie ca exixta o enegie electromagnetica care incarca campul energetic din jurul planetei. Exista 
un camp energetic electromagnetic protector in jurul planetei.  Exista o centura de energie 
electromagnetica care este numita centura Van Allen. Acest sistem solar este de asemenea o 
entitate electromagnetica si exista aceasta centura protectoare in jurul aurei sistemului solar 
care este numit norul Oort. 
 
Acum va aflati in coerenta cu frecventele lumin ii vindecatoare arcturiene planetare, si vom 
cobori aceste energii direct in Polul Nord planetar, iar de acolo, energia va merge in noosfera si 
va fi distribuita pe intreaga planeta. Coborati mai intai asadar lumina vindecatoare in noosfera, 
apoi o puteti directiona peste tot pe planeta. Acum deschideti-va chakra coroana pentru 
frecventele de vindecare planetara si spuneti aceasta afirmatie: Fac loc si spatiu in chakra 
coroana proprie pentru a primi si transmite frecvente energetice de vindecare planetara Mamei 
Pamant. 
 
Eu Juliano pregatesc impreuna cu maestrii nostrii o energie de vindecare planetara care va 
trece prin fiecare dintre voi si va intra in Polul Nord, iar apoi va fi trimisa acolo unde este nevoie 
de aceste energii. Aceasta este o frecventa de coerenta, de rezonanta, una unificatoare cu 
fratia galactica, una activatoare pentru cea mai inalta evolutie pe aceasta planeta. Pregatiti-va 
sa primiti aceasta noua energie puternica pentru planeta. Aceasta energie poate sa fie poate de 
10 ori ma puternica decat cea primita in fulgerul trimis pentru voi personal. Vom trece prin 
diferite meridiane si cai energetice, aveti si voi in sistemele voastre aceste meridiane care vor 
permite ca aceasta frecventa inalta sa treaca prin voi, pentru ca voi sunteti vindecatori planetari, 
sunteti o conduita/un canal pentru aceasta lumina de vindecare planetara de frecventa inalta. 
Lasati aceasta frecventa sa treaca prin voi catre Polul Nord. 
 
Calibram acum aceasta frecventa pentru vindecare planetara, constienta unitara si evolutie. 
Numim aceasta coborare, acest impuls/fulger energetic <coborarea curcubeu de lumina 
arcturiana de vindecare planetara>. Aceasta are 5 diferite frecvente de lumina: alb, albastru, 
oranj, rosu si violet. Pregatiti-va ca si canale pentru aceasta vindecare planetara in directionati 
energia care vine catre Polul Nord, imediat veti primi acest fulger/impuls: Acum ! (tonuri) 
Acest fulger puternic de lumina de vindecare planetara trece prin voi si ajunge in Polul Nord si 
este distribuit de-alungul intregului camp energetic bio-electromagnetic planetar. O lumina 
albastra umple acum campul energetic bioelectromagnetic planetar. Unii pot vedea aceasta 
lumina ca aurora borealis. Este un input de electromagnetic foarte puternic. Prin acest tip de 
camp energetic electromagnetic de vindecare se va vindeca Pamantul. Vorbim despre 
vindecarea bioelectromagnetica pentru  planeta Pamant. Acum trimitem cel de-al 2-lea fulger 
pentru Pamant – acum ! (tonuri). Directionati acum acest fulger unde sunteti, in tara voastra, in 
orasul vostru, peste tot une exista un dezechilibru electromagnetic. Intram acum in liniste pentru 
a ne focusa pe acest flux energetic. 
 
Campul energetic bio-electromagnetic al planetei Pamant a primit acest input energetic inalt. 
Munca voastra, dedicatia voastra, coerenta cu maestrii arcturieni v-au ajutat sa coborati aceasta 
energie. Va pregatim ca sa va puteti intoarce in corpul vostru. Focusati-va inca o data pe 
aceasta lumina fulger pentru voi personal, pentru a reduce distorsiunile din corpul vostru. 
Coborarea de energue in Pamant a fost cu succes. Vom inchide coridorul care va conecteaza 
cu arcturienii si acum intoarceti-va de pe scaunul de deasupra Polului Nord, prin Inelul de 
Ascensiune, bilocativa inapoi in corpul vostru fizic intr-o aliniere perfecta. Pe masura ce intrati 
complet in corpul vostru fizic, simtiti o noua energie si usurinta. Poate simtiti un curent in intregul 
corp, acum sunteti mai constienti de campul vostru energetic electromagnetic, mai ales atunci 
cand este complet incarcat, activat, in echilibru si pregatit in orice moment pentru ascensiune. 
Eu sunt Juliano, o zi buna. 


