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Salutări, sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii!  În această lectură vom discuta despre ascensiunea 
planetară și vom face o meditație pentru ascensiunea planetară. Există asemănări în procesul de lucru 
pentru ascensiunea planetară și în lucrul pentru ascensiunea personală. 
 
O similaritate constă din folosirea sacralității – folosirea energiei sacre, a sunetelor sacre și a locurilor 
sacre. În ascensiunea personală vorbim despre importanța conștiinței înalte și energia de vibrație înaltă. 
Vorbim despre folosirea unor anumite expresii sacre cum ar fi mantra ebraică: „Kadosh, Kadosh, Kadosh, 
Adonai Tzevaoth.” Aceasta înseamnă „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștilor”. În aceste cuvinte ebraice 
vechi există frecvențe de activare vibrațională care deschid anumite „valve ale conștiinței”. Este important 
să înțelegeți că pentru a ascensiona, trebuie să vă deschideți aceste valve ale conștiinței. 
 
Cealaltă variabilă sau celălalt factor care contribuie la ascensiunea voastră personală este intersectarea 
dimensiunilor și munca dinafară făcută de Maeștrii Ascensionați. Este într-adevăr o abordare sub două 
aspecte a ascensiunii personale. Primul aspect este conștiința înaltă și energia de vibrație sacră cu care 
lucrați, al doilea constă în munca Maeștrilor Ascensionați care este reprezentată în parte de intersectarea 
dimensiunilor. Intersectarea dimensiunilor și munca Maeștrilor Ascensionați vor crea o energie de activare 
alchimică care vă va ridica imediat conștiința și abilitatea de a vă transforma și de a ascensiona. 
 
Să discutăm acum despre ascensiunea planetară. Vă vorbesc despre asta din mai multe motive. În primul 
rând, este limpede că planeta se află într-o stare de criză. Poate că mă repet când vorbesc despre a șasea 
extincție în masă, dar acesta este un fapt real. Un alt fapt este că tiparele meteo și sistemele vulcanice și 
geologice ale acestei planete sunt foarte fragile. Există un dezechilibru continuu la multe nivele, și acestea 
sunt simptome ale crizei planetare. Asta înseamnă că voi ca empați și semințe stelare, simțiți deja energia 
incomodă a crizei planetare. Am lucrat cu mulți din voi și mereu sunt uimit de rezistența voastră când 
lucrați cu aceste numeroase tipare și cu criza vibrațională. 
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Este evident că această criză afectează planeta pe multe nivele. Există nivelul meteo și nivelul geologic. 
Există nivelul vibrațional și mă refer aici în special la câmpurile de energie electromagnetică ale planetei. 
Ca empați și semințe stelare știu că sunteți afectați și simțiți diversele perturbări electromagnetice din 
câmpul de energie al Pământului. Este posibil ca acestea să vă influeneze starea psihică și emoțională și 
să vă facă să vă simțiți prost. În unele cazuri este posibil să experimentați chiar o depresie severă, care nu 
pare a avea o cauză aparentă. Gândiți-vă la întregul proces al crizei planetare. Voi vă aflați chiar în mijlocul 
crizei. Astfel vă veți putea înțelege mai bine sentimentele și reacțiile. 
 
Exercițiile de ascensiune planetară au legătură cu energia sacră. Dar energia sacră are legătură și cu 
ascensiunea personală. Planeta Pământ are o prezență spirituală vie cunoscută ca Gaia. Planeta are 
capacitatea de a ascensiona. Cred că deja aveți în imaginația și în vizualizările voastre imaginea a cum va 
arăta Pământul ascensionat. Întotdeauna am subliniat că munca noastră împreună se concentrează atât 
pe ascensiunea voastră personală cât și pe ascensiunea planetară. Am vorbit și despre locuri de pe Pământ 
care au o energie întunecată, de vibrație joasă. Cum pot ascensiona aceste locuri? Din perspectiva noastră 
și din perspectiva Maeștrilor Ascensionați, există diverse interpretări privitoare la ce se va întâmpla cu 
aceste locuri în ascensiunea planetară. Putem compara această situație cu faptul că va exista un grup mic 
de semințe stelare care va ascensiona în primul val. Putem spune că la început este probabil că doar o 
mică parte din Pământ va ascensiona în Noul Pământ pentadimensional. 
 
Voi folosi această interpretare într-un sens mai larg. Voi aveți un corp pentadimensional și o parte din 
munca voastră împreună se concentrează pe a face bilocație la corpul vostru pentadimensional. Această 
practică a bilocației vă va ajuta când se va produce Ascensiunea. O pot compara cu conceptul de memorie 
a mușchilor. Știți că în anumite exerciții faceți mișcări repetate și aceste mișcări repetate devin parte din 
memoria mușchilor. Într-o situație de criză, această memorie a mușchilor se va declanșa și veți acționa 
așa cum v-ați pregătit și v-ați antrenat mușchii să răspundă. Memoria mușchilor este fundamentală și face 
parte din Sinele Animalic, fiind foarte utilă pentru supraviețuire. Puteți separa memoria mușchilor de 
mintea voastră, de temeri și anxietăți. Tiparele păstrate în memoria mușchilor vor reacționa indiferent de 
fricile, îndoielile și anxietățile voastre. Îmi place să folosesc această comparație când vorbesc despre 
ascensiunea personală. 
 
Poate că termenul de memorie a mușchilor nu se potrivește cu procesul de alchimizare al conștiinței înalte 
necesar pentru ascensiune. Dar am lucrat cu voi mulți ani și am avut rezultate excelente în ancorarea și 
folosirea conștiinței și a declanșatorilor care vă pot aduce într-o stare de conștiință modificată necesară 
pentru ascensiune. Intonarea cuvintelor „Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaoth” poate fi considerată 
o ancoră sau un declanșator care te poate aduce într-o stare necesară pentru dezlegarea Cordurilor de 
Ascensiune personală. Asta ar însemna că la evenimentul Ascensiunii veți avea nevoie să vă declanșați și 
să vă ancorați într-o stare de conștiință înaltă. Folosirea unui declanșator vă aduce într-o stare de 
conștiință înaltă pe care ați practicat-o mai devreme. Prin urmare când vine vremea ascensiunii, dacă 
intonați cât de bine puteți „Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaoth” și intrați apoi într-o stare de 
conștiință înaltă, veți fi gata pentru ascensiune. Practicați călătoria prin bilocație la Lacul cu Cristalul 
Arcturian, la corpul vostru pentadimensional. Acest exercițiu vă va ajuta să vă pregătiți pentru ascensiune. 
 
Dar Ascensiunea planetei Pământ? Deja există o planetă Pământ pentadimensională. Planeta Pământ 
pentadimensională există în dimensiunea a cincea. Ar putea fi mai complicat să o vizualizați, dar ea se află 
acolo. Pe Pământ sunt multe zone sacre care pot fi activate de semințele stelare și pot fi ridicate în 
Pământul pentadimensional. 
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Ajungem la învățătura noastră de bază, care învață semințele stelare să lucreze și să găsească o cale de 
activare a conștiinței Gaia. „Gaia” este numele Spiritului Pământului. Gaia poate fi activată în conștiința 
înaltă și în ascensiune. Metoda de a realiza acest lucru necesită anumite deprinderi planetare. Aceste 
deprinderi planetare pentru ascensiune sunt incluse în munca vindecătorilor planetari. În prezentarea de 
astăzi, vom numi această parte din vindecarea planetară „dezlegarea Codurilor Ascensiunii pentru 
planetă”. De-a lungul istoriei planetei au existat grupări mistice care au lucrat pentru comunicarea cu Gaia 
și au căutat modalități de a schimba și redirecționa sistemul său de buclă feedback. În alte vremuri nu au 
existat grupuri de semințe stelare pe planetă, care să lucreze împreună pentru activarea și elevarea Gaiei. 
Asta înseamnă că Gaia poate fi activată ca să își ridice conștiința, apoi vindecătorii planetari vor putea 
folosi această energie de activare ca să aducă acele părți ale Pământului are sunt pregătite pentru asta, în 
Pământul pentadimensional (Tonuri). 
 
Această activare include aducerea plantelor și animalelor care fac parte din această biosferă, în Pământul 
ascensionat. Studiul unei ascensiuni planetare se concentrează mai întâi asupra locurilor sacre. De-a 
lungul istoriei planetei s-au făcut încercări de activare a locurilor sacre, care să ajute Pământul să evolueze 
la o stare înaltă. Câteva astfel de exemple ar putea fi piramidele din Egipt și monumentul de la 
Stonehenge. Dar mai există și alte monumente în jurul planetei inclusiv piramide, care sunt dedicate 
acestui proces de a ridica Pământul într-o dimensiune înaltă. 
 
Am ales exemplul cu piramidele și sanctuarul de la Stonehenge pentru că acestea sunt monumente 
cunoscute și foarte mari, care se disting astăzi în conștiința planetară. Piramidele au fost construite în 
aliniere cu Centura lui Orion din Constelația Orion. A fost o încercare directă de a ridica civilizația egipteană 
în conștiința înaltă și de a o uni cu un tărâm înalt pentadimensional, prin conexiunea cu Centura lui Orion. 
Centura lui Orion este un sistem stelar frumos și complicat, care abilități și energii unice. De exemplu în 
Nebuloasa Orion aflată lângă Centura Orion, există o așa-numită „creșă stelară”, în care se nasc stele noi. 
Este un loc energetic activ din galaxie, care are conexiuni puternice în galaxie. 
 
Cu ajutorul extratereștrilor, egiptenii antici cunoșteau puterea lui Orion. Extratereștrii lucrau îndeaproape 
cu egiptenii pentru a construi monumente care se conectau la acest puternic sistem stelar galactic. Ei au 
avut succes. Egiptenii antici au reușit să se conecteze la acest sistem stelar prin construirea acestor 
frumoase piramide la Giza. Trei dintre piramide au fost construite în aliniere cu cele trei stele din centura 
constelației Orion. Energia Orion descărcată în aceste piramide a ajutat la ridicarea culturii egiptene și la 
promovarea evoluției înalte. Cultura și civilizația egipteană au durat mii de ani. 
 
După ce a ajuns la culme cu ajutorul Orionienilor, cultura egipteană a decăzut la un nivel inferior față de 
punctul înalt de evoluție în care au fost construite inițial piramidele. Civilizațiile ulterioare din înregistrările 
istorice nu sunt constructorii inițiali ai marilor piramide. 
 
Sanctuarul de la Stonehenge a fost și el construit de oamenii din antichitate care căutau să se conecteze 
la energiile galactice și la energiile planetare înalte de transformare. Această energie a fost reactivată de 
semințele stelare de azi în Anglia. De Wesak va fi o aliniere planetară extraordinară la Stonehenge (Nota 
autorului: pe 18-19 mai 2019). Wesak este un festival care celebrează și combină energia iubitoare și plină 
de compasiune a lui Buddha cu energiile lui isus Cristos. Va fi o deschidere colosală pentru ascensiunea 
planetară și pentru activarea ascensiunii planetare. Energia din timpul Wesakului este un instrument 
puternic și va ajuta mult la crearea unui coridor care să conecteze Pământul 3D la Pământul 5D, prin 
monumentul de la Stonehenge. 
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Alinierea din anul 2019 care se va petrece de Wesak, este unică. Cum puteți voi, semințele stelare 
arcturiene, să facilitați activările ascensiunii planetare? Răspunsul se află în munca noastră cu Arborele 
Vieții Planetar, cunoscut și ca Arborele Vieții Planetar Arcturian. Matricea acestui arbore al vieții este 
complexă. Unii din voi se vor simți copleșiți când vorbim despre cele 12 sfere din Arborele Vieții și locurile 
sacre corespunzătoare fiecărei sfere de pe Pământ. Trebuie să înțelegeți că Pământul este o planetă 
complexă. Ascensiunea sa este complicată. Putem prezenta tehnologia de ascensiune în termeni pe care 
îi puteți folosi, cu care puteți practica. În special exercițiile de bilocație pe care vi le oferim, exercițiile de 
shimmering, crearea de coridoare către dimensiunea a cincea și mai ales coridoarele care merg la Tempul 
Arcturian cu Lacul cu Cristalul. Cred că cea mai mare parte din voi înțelegeți aceste exerciții și le puteți 
practica pentru ascensiunea voastră personală. 
 
Este vorba despre ascensiunea unei planete, așa încât fiți deschiși către complexitatea deschiderii 
Spiritului Gaiei pentru ascensiune. Știm că Gaia are abilitatea de a ascensiona, iar semințele stelare se află 
în poziția unică de a o ajuta să își activeze ascensiunea. O planetă nu poate ascensiona dacă nu există 
semințe stelare pentadimensionale care cad de acord să facă munca necesară pentru a crea energia de 
ascensiune. O mare parte a ascensiunii planetare constă în crearea și folosirea spațiilor sacre, a exercițiilor 
sacre și a practicilor sacre. Cel mai important aspect al dezlegării cheilor pentru ascensiunea planetară 
este rețeaua coodonată de un grup ca Grupul de Patruzeci, care lucrează pentru a facilita și promova 
ascensiunea Gaiei. Este necesar să faceți anumite exerciții de grup pentru a dezlega Codurile de 
Ascensiune ale planetei. Aceste exerciții trebuiesc coordonate pentru a direcționa Energia Arcană a 
grupului. 
 
În aceste exerciții planetare există unele aspecte complexe care trebuiesc explicate. O parte din aceste 
exerciții pentru dezlegarea codurilor ascensiunii planetare se află în frumosul Arbore al Vieții Planetar 
Arcturian. Arborele Vieții Planetar Arcturian conține codurile dezlegării ADN-ului planetar și galactic. Acest 
ADN galactic trebuie dezlegat și descărcat în Gaia de către ființele cu conștiință înaltă de pe Pământ. 
 
Vom face astăzi un exercițiu. Vom face activarea dezlegării Codurilor Planetare de Ascensiune. Primul pas 
va fi să propunțăm de mai multe ori numele fiecăreia din cele 12 sfere din Arborele Vieții Planetar 
Arcturian. Prima sferă, cea din vârf, este Muntele Fuji din Japonia. Muntele Fuji reprezintă „Energia 
Nediferențiată”, pentru că este conectat la cea mai înaltă sursă de lumină care vine pe această planetă, 
iar această sursă de lumină este nediferențiată. Asta înseamnă că această lumină nu se poate explica, 
pentru că este începutul aflat dincolo de cuvinte și logică. Este necesar ca semințele stelare să coboare pe 
Pământ această lumină. 
 
Al doilea pas lucrează cu sfera „Bodensee” sau Lacul Constance din Germania. Acest lac are o importanță 
deosebită pentru că se află aproape în centrul Europei. Această sferă reprezintă înțelepciunea adâncă. 
Înțelepciunea este energie care nu provine din logică sau din observarea faptelor. Înțelepciunea provine 
din surse intuitive înalte, iar noi căutăm această conectare înaltă. 
 
În continuare trecem la sfera cu Lacul Moraine, aflată lângă Banff, în Canada. Acest loc a fost ales pentru 
că beneficiază de protecția și energia Arhanghelului Mihail și se bazează pe înțelegere și logică, nu pe 
înțelepciune. Trecem apoi la a patra sferă, numită „cunoașterea ascunsă revelată”. Această sferă se află 
în zona Bosforului la Istanbul (în Turcia). Este un punct de întâlnire între Răsărit și Apus. 
 
Următoarea sferă se află la Muntele Shasta. Muntele Shasta este un loc de putere cunoscut din Statele 
Unite și mulți căutători spirituali din SUA și de pe glob merg la Muntele Shasta ca să se conecteze cu 



 

5 
 

Pământul și cu Pământul Interior. Avem acolo lucrători de lumină care simt conexiunea cu Pământul 
Interior și cu Maestrul Adama, și lucrează cu asta. 
 
Următoarea sferă se află la Vulcanul Poas din Costa Rica.  Această sferă reprezintă Justiția Divină și este 
situată pe Inelul de Foc. Inelul de Foc are o energie geologică enormă, care poate erupe oricând. Trebuie 
să recunoaștem că Pământul are puterea de a face transformări planetare dramatice care se află dincolo 
de controlul omului și chiar dincolo de imaginația noastră. Inelul de Foc poate distruge civilizațiile așezate 
în jurul său. Are o putere uriașă. Noi vrem ca aceste forțe să se afle în echilibru și aceasta este una din 
învățăturile cheie ale Arborelui Vieții Planetar Arcturian – anume faptul că trebuie să echilibrăm aceste 
forțe majore de pe Pământ, ca să îl pregătim pentru ascensiunea planetară. 
 
Mergem acum la sfera din centrul Arborelui Vieții Planetar Arcturian, care se află la Montserrat, în Spania.  
Acest oraș este lângă Barcelona și această sferă reprezintă Lumina și Energia Mesianică. Ideea de 
Ascensiune implică venirea unei noi energii pe Pământ – este vorba de Lumina și Energia Omega sau 
Energia Cuantică de Vindecare. Este un tip de energie care depășește logica și gândirea rațională. Folosesc 
acești termeni pentru că dacă stai cu un creion și calculezi dezechilibrele care există acum pe planeta 
Pământ, te vei întreba: „Cum s-ar putea produce Ascensiunea? Cum s-ar putea echilibra planeta aceasta 
ca să intre în dimensiunea a cincea? Această planetă și biosfera se degradează”. Veți spune: „Nu văd cum 
ar putea fi salvată”. Și din punct de vedere logic, ați avea dreptate. Spuneam în glumă că Einstein s-a opus 
teoriei cuantice când a spus că Dumnezeu nu dă cu zarul, ceea ce înseamnă că nu este nimic imprevizibil 
în univers. Asta înseamnă că totul este determinat și totul are o ordine logică. 
 
Dar atunci când lucrezi cu energia Mesianică, aceasta este o energie care poate transforma ordinea 
actuală de pe Pământ. Transformarea cauzată de energia cuantică nu poate fi explicată prin mintea logică, 
dar ea este posibilă. Activarea Energiei Mesianice sau Cuantice pentru vindecarea planetară se află în 
codurile din Arborele Vieții. 
 
În continuare vom trece la sfera de la Grose Valley Australia, care reprezintă crearea Societății Noului 
Pământ. Este un loc străvechi care deține un mare potențial de vindecare pentru Pământ, unde se află 
energii pentadimensionale depozitate acolo timp de secole. Următoarea sferă se află la lacul Taupo în 
Noua Zeelandă, care conține energie pentru crearea de locuri sacre și energie pentru Orașele Planetare 
de Lumină de pe glob. Este necesar să fie create mai multe locuri sacre; acest lucru este una din condițiile 
necesare pentru dezlegarea Codurilor de Ascensiune. Cu cât există mai multe locuri sacre, cu atât este mai 
ușor să conectezi și să activezi Codurile de Ascensiune Planetară. 
 
Ajungem acum la ultimele trei sfere. Una din ele este „Copper Canyon” (Canionul de Cupru) de lângă 
Chihuahua din Mexic. Această sferă deține energia shimmeringului planetar. Pământul poate începe să 
vibreze și să sclipească (să facă shimmering) la nivele înalte. O parte din dezlegarea Codurilor de 
Ascensiune Planetară constă din lucrul cu aura Pământului. În exercițiile noastre de vindecare planetară 
noi am lucrat cu shimmeringul pentru aura Pământului. 
 
Următoarea sferă aflată la Serra da Bocaina, reprezintă interacțiunea Pământului cu dimensiunile a treia 
și a cincea. Dimensiunea a cincea este deja parțial aici datorită vouă, semințele stelare care ajutați la 
descărcarea idealurilor Pământului pentadimensonal pe planetă. În calitatea voastră de semințe stelare, 
voi lucrați cu noi pentru interacțiunea 3D cu 5D, care este reprezentată în parcul național Serra da Bocaina, 
aflat în Brazilia între orașele Rio de Janeiro și Sao Paulo. 
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Ultima sferă este reprezentată de Lago Puelo, un lac frumos aflat în Argentina de Sud, unde se manifestă 
pe Pământ această energie înaltă. Toate energiile înalte din sferele de mai sus coboară în Lago Puelo și 
sunt apoi descărcate în Pământ. 
 
Avem astfel toate cele 12 sfere și energiile de activare pe care acestea le conțin. Mai avem și căile de 
conectare între aceste sfere. Fiecare din aceste căi a primit un număr. Este necesar să se lucreze mai mult 
cu aceste căi pentru întărirea rețelei, pentru ca energia sferelor să se poată manifesta pe Pământ. 
 
Arborele Vieții Planetar Arcturian nu este o matrice statică. Sferele sunt holografice și pentadimensionale. 
Fiecare sferă are o față și un spate. Sferele sunt interdimensionale. În al doilea rând, Arborele Vieții este 
activ. Sferele interacționează una cu alta. Unul din rolurile Orașelor Planetare de Lumină este să potențeze 
interacțiunea dintre sfere. 
 
Vizualizați acum cât mai bine puteți aceste 12 sfere.  (Nota autorului: există o ilustrație cu Arborele Vieții 
la sfârșitul acestui document.)  Arborele Vieții are cele 12 sfere așezate într-un anumit tipar.  Arborele 
este împărțit în „triade” și există cel puțin trei triunghiuri așezate unul peste altul. Există linii verticale între 
sfere, linii care merg la stânga, în mijloc și în dreapta. Uneori liniile verticale pot fi reprezentate ca Yin și 
Yang, iar centrul reprezintă echilibrul dintre părți. 
 
Vizualizați cât mai bine puteți cele 12 sfere. Le voi repeta încet numele, iar dacă nu le puteți vizualiza în 
configurație, vizualizați-le doar ca 12 sfere care ne vor ajuta în acest exercițiu. Prima sferă este Muntele 
Fuji, a doua sferă este Bodensee; a treia este Lacul Moraine; a patra este Istanbul; a cincea este Muntele 
Shasta; a șasea este Vulcanul Poás; a șaptea este Montserrat; a opta este Grose Valley; a noua este Lacul 
Taupo; a zecea este Copper Canyon din Mexic; a unsprezecea este Serra da Bocaina în Brazilia; a 
douăsprezecea este Lago Puelo în Argentina.  
 
Lăsați aceste 12 sfere, sau lăsați numele acestor sfere (dacă nu le puteți vizualiza) să apară pe un ecran 
alb în aura voastră, în fața celui de al treilea ochi. Această configurație a Arborelui Vieții este puternică. 
Mica noastră lucrare va ajuta la vindecarea planetară. Gândiți-vă un moment la toate cele 12 zone 
frumoase de pe planetă. Aceste sfere sunt locuri cu energie de vindecare interactivă, care se poate 
manifesta pe Pământ. Gândiți-vă la ele, vizualizați-le, chemați-le în gând, cât mai bine puteți. 
 
Acum eu, Juliano, ridic cele 12 cristale eterice din fiecare din aceste zone sacre. Aceste cristale au fost 
descărcate pe Pământ în aceste locuri sacre, cu ajutor din dimensiunea a cincea. Ridicăm aceste cristale 
într-o configurație sau matrice a Arborelui Vieții Planetar Arcturian. 
 
Arborele Vieții Planetar a mai fost folosit pentru ascensiunea altor planete. În timp ce ridicăm aceste sfere, 
mergem într-un loc situat la 5 mile deasupra Polului Nord. Susținem cu mintea noastră cât mai bine putem, 
aceste 12 sfere. Dacă dintr-un motiv sau altul nu puteți susține toate cele 12 sfere în conștiința voastră, 
alegeți una sau două sfere. Puteți alege Muntele Shasta de exemplu, sau Montserrat, sau Copper Canyon 
sau Grose Valley. Aduceți cu voi aceste sfere și adunați-vă împreună deasupra Polului Nord. Stăm așezați 
într-un cerc deasupra Polului Nord. (Tonuri) 
 
„Binecuvântată ești tu, O Mamă Pământ, susținătoare a tuturor formelor de viață în biosferă. Te onorăm 
astăzi, mare Spirit al planetei Pământ, și venim astăzi la tine în meditație, ca să îți aducem Codurile 
Planetare sacre ale Ascensiunii, ca să te anunțăm că noi, în calitate de vindecători planetari, ne-am adus 
contribuția la activarea și dezlegarea Codurilor Planetare de Ascensiune”. Să intrăm acum în meditație și 
să susținem aceste sfere cât mai bine putem deasupra Polului Nord. Vom intra acum în meditație. (Liniște) 
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Vizualizați cât mai bine puteți aceste 12 sfere sau sfera pe care o susțineți deasupra Polului Nord și dacă 
puteți, vizualizați sferele în configurația Arborelui Vieții Planetar, care v-a fost prezentată. Vom descărca 
acum toate aceste sfere din Arborele Vieții Planetar Arcturian în Polul Nord și în Pământul Interior, 
dezlegând Codurile de Ascensiune Planetară. Voi număra până la trei și vom descărca sferele în coridorul 
către Polul Nord. Unu, doi, trei, acum!..(Tonuri) 
 
Arborele Vieții Planetar Arcturian se descarcă în Pământ ajutând la dezlegarea Codurilor de Ascensiune 
Planetară, acum! (Tonuri)  Ne concentrăm acum pe sfera de la Montserrat, care reprezintă energiile 
Luminii Mesianice. Noi semințele stelare solicităm întărirea Luminii Mesianice ca forță de intervenție pe 
planeta Pământ. Chemăm Lumina Omega. Chemăm Lumina de Vindecare Cuantică, să fie activată acum 
în spiritul Gaiei. Fie ca Gaia să primească lumină de la Montserrat, acum! (Tonuri: Lumina Mesia...) Fie ca 
această descărcare să aibă loc și să creeze un echilibru pentru dezlegarea Codurilor de Ascensiune pentru 
planetă. Această descărcare va activa o desfășurare perfectă a Energiei Omega, care va prezenta și 
manifesta un nou echilibru pe Pământ. (Tonuri) În faza finală a acestui exercițiu, o voi ruga pe Helio-Ah să 
vă vorbească. Sunt Juliano. 
 
Salutări! Sunt Helio-Ah.  Mă aflu împreună cu voi deasupra Polului Nord. Intrați în cinematograful meu 
eteric din această zonă. Este un cinematograf eteric cu multe locuri și cu două ecrane. Pe ecranul din 
stânga se află Pământul cum îl vedeți astăzi ca Bijuteria Albastră în toată gloria sa. La dreapta vedeți Noul 
Pământ pentadimensional care da, este mai albastru. Da, Noul Pământ este mai strălucitor. Da, aura 
Pământului este mai expansionată. Pământul este curat, nu există poluare. Este un Pământ echilibrat, cu 
tipare meteo stabile, cu mișcări geologice stabile și activități vulcanice stabile. Vedeți la dreapta acest Nou 
Pământ pentadimensional. La stânga este Pământul tridimensional de astăzi, din aprilie 2019. Pământul 
din dreapta este Pământul din viitor, din dimensiunea înaltă. 
 
Vreau să vizualizați acum amândouă imaginile. (Tonuri) Acum imaginea din stânga și imaginea din dreapta 
se vor suprapune și vor crea o singură planetă, o singură imagine. Imaginile Pământului 3D și 5D se vor uni 
și combina. Unu, doi, trei, acum! (Tonuri) Imaginile se unesc. Pământul 3D se unește cu Pământul 5D, 
acum! Acest lucru ajută la crearea unui nou echilibru, ajută la crearea unei deschideri pentru ca Lumina 
Mesianică să ajungă pe Pământ. Această descărcare ajută la crearea și activarea unor noi Orașe de Lumină 
și a unor noi societăți pe Pământ, ajută la crearea unui nou echilibru. Și chiar așa va fi! Susținem unirea 
acestor imagini ale celor două planete, în meditația noastră finală. Vom păstra acum tăcerea. (Liniște) 
 
Această imagine se descarcă acum în noosferă și ajută la activarea tuturor forțelor de pe această planetă, 
pentru unificarea Pământului tridimensional cu Pământul pentadimensional. Și chiar așa va fi! Sunt Helio-
Ah. Vă urez o zi bună. 
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