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 Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem  arcturienii!  Vreau sa revedem si sa 
discutam impreuna tehnologia spirituala arcturiana.  Vreau sa vorbesc despre aceasta 
in legatura cu dimensiunea a 3-a si ce se intampla in aceasta dimensiune acum. Cred 
ca fiecare perioada de timp sau epoca prezinta tehnologii spirituale diferite, de exemplu 
daca ati fi trait in Ierusalim intre anii 800 si 500 i.Hr., acea tehnologie spirituala de atunci 
ar fi diferita cu ceea ce exista in 2016. Tehnologia spirituala de atunci ar fi considerata 
potrivita pentru acele vremuri. Este uimitor cand luam in considerare faptul ca sacrificiul 
animal a fost foarte raspandit in Israel si Ierusalim in timpul anilor 590 i.Hr. Dar in ziua 
de astazi, in anul 2016, acest lucru nu ar mai fi considerat potrivit. Circumstantele 
acestei realitati, a anului 2016, are nevoi speciale si trebuie sa existe tehnici spirituale 
diferite care va vor ajuta acum sa atingeti cea mai inalta rezonanta spirituala, cea mai 
curata aura si sa aveti cele mai multe deschideri in toate cele 4 corpuri personale.  
Trebuie sa aveti deschideri si sa treceti printr-o curatare in corpul emotional, spiritual, 
fizic si mental proprii. Cateva dintre tehnicile care au fost folosite in anii 600 i.Hr. pot sa 
fie inca potrivite azi. De exemplu, oamenii de atunci aveau abilitati deosebite de a crea 
vibratii prin sunete si detineau si alte tehnici spirituale avansate. 
 
     Pentru a evalua ce tehnici spirituale sunt necesare acum, trebuie sa luam in 
considerare situatia de baza a planetei in acest moment. Aceasta situatie poate fi 
descrisa in felul urmator: dimensiunile a 3-a si a 5-a se apropie si incep sa 
interactioneze in moduri foarte interesante si complexe. Dimensiunile inca nu s-au atins 
complet, dar se apropie una de cealalta. Eu compar intersectia dimensiunilor cu 2 
galaxii care se intersecteaza sau intra in coliziune. Dati-mi voie sa folosesc exemplul 
format din galaxia noastra vecina, cunoscuta sub numele de Galaxia Andromeda, si 
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galaxia noastra, Calea Lactee. Galaxia noastra se afla la o distanta de circa 5 milioane 
de ani lumina de galaxia Andromeda. Este o distanta gigantica, dar relativ la distantele 
din univers, nu este una mare. Ajunge sa consideram faptul ca unele galaxii se afla la 
miliarde de ani lumina distanta, unele chiar 10 sau 12 miliarde de ani lumina distanta. 
Insa galaxia Andromeda este pe o traiectorie care va duce la o coliziune candva cu 
Calea Lactee. Acest lucru se va intampla candva in viitor. 
 
     Exista exemple de galaxii in coliziune monitorizate de astronomia moderna. Aceste 
coliziuni arat foarte frumos si prezinta tipare de lumina foarte interesante. Daca insa v-
ati afla intr-o galaxie intr-un sistem solar in momentul coliziunii celor doua galaxii, s-ar 
putea sa nu aveti aceeasi perspectiva daca una dintre stelele celeilalte galaxii ar intra in 
coliziune cu steaua voastra. Galaxiile sunt gigantice, iar in timpul unei coliziuni, nu va 
avea loc o distrugere totala a ambelor galaxii. Totusi, vor exista explozii interesante 
provenite din aceasta interactiune. Rezultatul intersectiei celor doua galaxii ar putea fi 
crearea unei super-galaxii diferita fata de orice ala galaxie in acest sector al universului. 
Trebuie numai sa vizualizazi in mintea voastra forma spiralata a galaxiei Andromeda si 
galaxia spirala a Caii Lactee. Cele doua sunt foarte departe acum, cinci milioande de 
ani lumina. Vor trebui sa treaca milioane de ani pentru ca aceasta coliziune sa aiba loc. 
Asadar aceasta nu va avea loc in aceasta viata. Ele sunt inca foarte indepartate. Totusi 
lasati-ma sa subliniez ca galaxia  Andromeda este cea mai apropiata de Calea Lactee 
si o consideram ca fiind galaxia noastra sora. Unii dintre voi sunteti seminte stelare care 
ati trait pe planete din galaxia Andromeda in alte vieti. In galaxia Andromeda exista 
civilizatii diferite si alte tipare de dezvoltare si evolutie.  Intersectia celor doua galaxii ar 
putea produce o civilizatie galactica super-inteligenta si foarte dezvoltata. Dar, cum am 
spus, ar putea produce si explozii si coliziuni, care pot duce in parte si la distrugere. 
 
     Vrem sa folosim aceasta analogie si sa o preluam in analiza existentei celor doua 
dimensiuni, a 3-a si a 5-a. Eu vad dimensiunea a 3-a ca o sfera. Este dificil sa va dau o 
descriere a unei intregi dimensiuni pentru ca nu prezinta linii si delimitari care ii dau o 
forma. Aceasta poate fi vizualizata ca o sfera gigantica. Este extrem de dificil de a 
atribui o forma tridimensionala unei dimensiuni. De exemplu, daca ar trebui sa dati o 
forma universului ar fi la fel de greu pentru ca universul este infinit, nu exista o granita 
exterioara. Inca o data, din cauza limitarilor date, vom folosi acest exemplu si spunem 
ca dimensiunea a 3-a este o sfera, la fel vom folosi acelasi exemplu si pentru 
dimensiunea a 5-a. Exista o forta de atractie intre dimensiunea a 3-a si a 5-a.  Exista 
astfel de forte de atractie cu o origine necunoscuta in intregul univers. Galaxiile sunt 
atrase unele de celelalte. Galaxia noastra, Calea Lactee, este o parte dintr-un sistem 
sau un grup de galaxii care sunt legate de o forta de atractie, iar aceasta colectie de 
galaxii se numeste un "grup local". Astfel de grupuri sunt formate din 12, 13 sau 14 
galaxii diferite.  
 
     Exista si o forta care atrage interactiunea si apropierea celor doua dimensiuni, a 3-a 
si a 5-a.  Acest tip de interactiune nu a avut loc in anul 500 i.Hr. in Israelul antic sau in 
Grecia Antica sau in timpul Imperiului Roman. Nu a existat nicio interactiune iminenta a 
dimensiunilor, cum este acum cazul. Aceasta noua interactiune motiveaza in parte de 
ce trebuie sa existe metode si tehnologii spirituale specifice si mai avansate dezvoltate 
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sau pregatite pentru aceasta perioada, care include anul 2016.  Aceste doua dimensiuni 
asadar se apropie. 
 
Am folosit analogia intersectiei galaxiei Andromeda cu Calea Lactee. Am spus ca ar 
exista cateva interactiuni interesante si foarte evoluate atunci cand galaxiile intra in 
coliziune. Unele civilizatii pot deveni super-civilizatii in urma acestei coliziuni, dar pe de 
alta parte, am spus si ca ar putea exista unele explozii si distrugeri pe masura ce 
corpuri uriase, sori si sisteme stelare se apropie de altele in cealalta galaxie. Acest lucru 
ar putea crea tot felul de campuri gravitationale necunoscute si anormale care ar 
intoarce totul pe dos. Aceste tipare ale campurilor gravitationale, care prezinta anomalii, 
este sugerat ca sunt prezente si in Calea Lactee si chiar si in sistemul vostru solar. 
 
De exemplu, ati auzit de cea de-a 12-a planeta, planeta Maldek (sau Marduk, Nibiru). 
Exista un camp gravitational anormal in sistemul vostru solar care plaseaza aceasta 
planeta pe o traiectorie elipsoidala care intra si iese din sistemul vostru solar 
aproximativ la fiecare 3000-5000 de ani. Ceea ce este si mai interesant este ca o parte 
din acest drum pe care aceasta planeta il face pe aceasta orbita elipsoidala se 
comporta interdimensional, astfel uneori planeta este invizibila, cum este acum si cazul. 
Nu se poate gasi in nici un fel. Intersectia dintre dimensiunile 5D si 3D va produce o 
noua energie foarte avansata, noi tehnologii spirituale si progrese la mai multe nivele.  
De asemenea cauzeaza insa si anomalii, dereglari si tipare mentale si de gandire 
neobisnuite precum si campuri energetice neobisnuite. Pentru a putea asimila si 
procesa intersetia acestor dimensiuni si energia create de acest proces, trebuie sa fie 
urmate anumite practici spirituale si asimilate anumite tehnici.  
 
Una dintre primele tehnici spirituale necesara este abilitatea de a fi receptiv la diferite 
campuri energetice. Trebuie sa fiti deschisi unor lucruri ca energie vibrationala, aura, 
proiectare mentala, bilocare, shimmering, Oul Cosmic, Templul Arcturian si Poarta 
Stelara. Acestea sunt numai cateva din tehnologiile care va vor ajuta sa primiti, sa 
asimilati si sa lucrati cu energia pentadimensionala. Daca nu sunteti deschisi acestor 
campuri vibrationale energetice, campurilor mentale si fata de munca cu aura voastra, 
atunci energia care vine din taramurile inalte o veti experimenta ca fiind una 
dezorganizata si haotica. 
 
Efectele asupra tiparelor voastre mentale si emotionale ar putea cauza o regresie in 
propria evolutie. Vorbim despre progresul evolutiv al umanitatii. Daca va aflati intr-o 
stare energetica de confuzie, sau intr-o stare de haos, de exemplu, este cunoscut din 
psihologia moderna ca ati putea sa va intoarceti intr-o situatie trecuta in care ati avut 
probleme si dificultati nerezolvate.  Ati putea sa va intoarceti sa actionati din imboldul 
unor mecanisme de comportament primitiv. Nu cumva suna acest lucru la fel cu ceea 
ce se vedeti ca se intampla acum in dimensiunea a 3-a? Sunteti martori, in mai multe 
feluri, la un pas inapoi in procesul evolutiv. Vedeti ca energia primitiva se accentueaza, 
si toate acestea sunt cauzate in parte de frecventele inalte care apar si incapacitatea 
multor oameni de a procesa aceste frecvente. Tehnologia spirituala arcturiana este 
special dezvoltata si oferita in aceasta perioada de timp pentru a va ajuta sa va integrati 
cat mai bine in aceasta realitate prezenta particulara.  Exercitiile si tehnicile noastre 
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spirituale sunt menite sa va asiste in aceasta perioada, in 2016! Sunt menite sa va ajute 
in acest mediu inconjurator unic. Orice s-ar intampla in 2016, oricat de mult haos ar 
exista sau oricat de mare ar fi regresia formelor de gand si in exprimarea oamenilor in 
activitatile lor, voi puteti in continuare sa va mentineti centrati spiritual si in echilibru.  
   
Al 2-lea aspect al acestei invataturi este ceea ce numesc "upgrade-ul" sau 
"aktualizarea" tehnologiei spirituale proprii. As dori sa folosesc exemplul calculatoarelor. 
Tehnologia de calcul este o continuare a mintii si exprimarii mentale a umanitatii. Multi 
termeni din terminologia arcturiana sau procesele prezentate de noi au o legatura 
simbolica cu tehnologia  voastra de calcul. Acesti termeni prezinta in special atunci un 
sens cand descriem evolutia umana, creierul uman si mintea umana. Unul dintre 
termenii mei favoriti este "update/actualizare".  Va actualizati software-ul/programele pe 
propriul calculator? Ati dat jos ultimele actualizari ale programului antivirus propriu? 
Aveti ultimul program anti-malware pe computer? Daca sunteti atenti, vedeti ca aceste 
actualizari au loc frecvent si uneori in fiecare zi. De ce se intampla asta? Motivul este ca 
exista multi oameni pe planeta care au energie negativa si incearca sa faca rau. Una 
din metodele de a face rau, care le plac acestor oameni, este de a ataca sistemele de 
calcul si computerele. 
 
Vom folosi aceasta analogie referitor la computere pentru a o transpune in munca 
voastra spirituala si legat de campul vostru energetic. Una dintre tehnicile spirituale 
arcturiene va actualizeaza aura si campul energetic propriu pe baza unor noi 
configuratii si energii care exista acum. Actualizarea campului energetic propriu poate 
sa devina o munca dinamica. Va rog sa nu credeti ca de indata ce ati atins o intelegere 
adecvata si o protectie corespunzatoare, munca voastra energetica se incheie! Nu este 
asa! Tehnologia spirituala arcturiana se concentreaza si pe ajutorul care vi-l dam sa va 
actualizati campul energetic pentru a fi in aliniere cu noile schimbari. Unii dintre voi deja 
ati experimentat recentele furtuni magnetice care au avut loc pe soare saptamana 
trecuta (nota autorului: la 2 ianuarie 2016 a avut loc o eruptie solara majora pe soare) si 
eliberarea de energii negative provenite din anumite blocaje in meridianele Pamantului.  
A existat si o coborare de frecvente inalte. Campul energetic al Pamantului se schimba 
dramatic in fiecare zi si vreau sa va incurajez pe toti sa aveti mereu in minte 
actualizarea campurilor voastre energetice si de protectie.  
 
Acum haideti sa vorbim despre actualizarea celor 4 corpuri - mental, spiritual, emotional 
si cel fizic. Este acum nevoie sa va actualizati toate cele 4 corpuri datorita schimbarilor 
rapide care au loc. Acest lucru nu era necesar in anul 500  i. Hr. Au existat atunci 
schimbari pe scenele sociala, economica si politica si existau razboaie in aceasta lume 
antica, dar situatia nu era asa de complexa privind campurile energetice subtile umane. 
In contrast cu acea perioada, in ziua de azi pana si undele radio de pe aceasta planeta 
schimba campurile energetice umane subtile. Frecventele si campul energetic 
electromagnetic al acestei planete se schimba dramatic. Ultima eruptie solara care a 
avut loc saptmana trecuta (2 ianuarie 2016) a afectat in mod dramatic campul energetic 
electromagnetic al planetei.  Unii dintre voi ati simtit probabil acest lucru si poate v-ati 
dat seama ca sunteti putini confuzi, obositi sau dezorientati. Aceasta reactie si situatie 
vine in plus fata de toate celelalte evenimente care au loc in continuu pe planeta. 
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Va aflati intr-o perioada de timp foarte accelerata care se remarca prin transformarile 
imediate si de lunga durata care au loc acum pe aceasta planeta. Exista schimbari care 
au acum loc pe aceasta planeta care in mod normal ar dura de la 20000 pana la 30000 
de ani, sau chiar mai mult. Vedeti astfel de schimbari acum care au loc in termen de 3 
luni sau chiar mai putin. Asta inseamna ca in ceea ce priveste evolutia, ar fi nevoie de o 
perioada de 20000 de ani pentru ca sa aiba loc o schimbare a climei. Voi sunteti martori 
acum la schimbari climaterice dramatice in aceasta viata. Pe parcursul a 30 sau 40 de 
ani, ati vazut schimbari climaterice care in mod normal ar dura mii de ani. Cum s-a 
adaptat campul vostru energetic la aceste schimbari dramatice ale climei? Ati facut 
schimbarile necesare la sistemul vostru imunitar? Sistemul vostru imunitar trebuie sa fie 
actualizat atunci cand existe schimbari climaterice dramatice. Ati facut experienta unor 
schimbari in campul energetic electromagnetic personal care au fost atat de rapide, 
incat poate ati avut probleme sa va adaptati propriul sistem. Au existat multe dificultati 
in ceea ce priveste protectia electromagnetica.   
 
Am sa ma concentrez acum pe tema sistemului imunitar. Sistemele imunitare se afla in 
mare dificultate datorita schimbarilor si transformarilor dramatice prin care treceti si la 
care sunteti martori pe Pamant. Vreau sa vorbesc despre intersectia dimensiunii a 3-a 
cu a 5-a si sa subliniez ca si dimensiunea a 4-a s-a suprapus cu dimensiunea a 3-a. 
Dimensiunea a 4-a este o dimensiune joasa si include vibratii joase. Exista mai multe 
niveluri in dimensiunea a 4-a. Exista o parte joasa, mijlocie si una inalta ale acestei 
dimensiuni. Exista cateva fiinte foarte inalte in dimensiunea a 4-a. Dar partea joasa a 
acestei dimensiuni contine fragmente, fiinte si spirite negative care deseori pot sa  
produca mult rau. Unele din aceste fiinte sunt parazitare. Cauta sa se ataseze de 
oameni in dimensiunea a 3-a. Aceasta este o perioada pe Pamant cand aurele 
oamenilor si campurile lor de energie sunt mai susceptibile si vulnerabile. Asta este 
valabil  indeosebi datorita folosintei ridicate de medicamente si o slabire in general a 
sistemului auric uman. Puterea aurei umane, in general, este slabita, si acum deseori 
se remarca confuzie si dezorganizare in aurele oamenilor. 
 
Incheiand, au existat experimente militare si activitati care au deteriorat stratul protectiv 
eteric dintre 3D si 4D si acest lucru a creat gauri in campul energetic al Pamantului, 
inclusiv in campul eteric al planetei. Ma refer la exemple specifice a unor activitati legate 
de folosirea de frecvente inalte aurorale (HAARP). De asemenea in unele din 
razboaiele recente s-au folosit tehnici care au avariat sever campul eteric principal al 
tarilor din Orientul Mijlociu. Acest lucru a fost urmarit in razboiul din Irak unde s-au 
folosit arme secrete care au dezorientat si ranit soldatii irakieni, de asemenea s-a 
deteriorat aura Pamantului in acea zona. Vedeti acuma o parte din urmarile acestor 
evenimente pentru ca forte negative din dimensiunea a 4-a patrund in aceasta 
dimensiune si se ataseaza oamenilor, influentandu-i si creand reactii si fapte violente in 
acea zona din Orientul Mijlociu.  
 
Toate acesste evenimente fac necesara actualizarea si adaptarea propriei aure. Vom 
face o mica meditatie si un exercitiu pentru a va actualiza campul energetic. Vreau sa 
va vizualizati aura avand 4 straturi. Aveti stratul spiritual, cel emtional, cel mental si cel 
fizic. Acestea sunt campuri energetice separate. Comandati-va acum aurei voastra sa ia 
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forma Oului Cosmic, de asemenea la fel si celor 4 corpuri personale sa ia aceasta 
forma. Comandati-le sa interactioneze si sa se uneasca in echilibru. Astfel energia 
spirituala intra in echilibru cu cea mentala, energia mentala este in echilibru cu cea 
emotionala, energia emotionala este in echilibru cu energia fizica. Dati voie corpurilor 
voastre sa reactioneze la aceasta intonare ritmica. 
(Tonuri  “to to to to tooooooo” de mai multe ori) 
 
Lasati-va cele 4 corpuri sa intre acum in echilibru in aura voastra, pe masura ce fiecare 
dintre ele ia forma Oului Cosmic, vizualizati de asemenea o claritate si o finete a fiecarui 
sistem in parte. Intrati in constienta faptului ca daca unul dintre sisteme iese din 
echilibru, imediat celelalte il vor ajuta sa se intoarca in armonie si echilibru. Sistemul 
vostru emotional poate sa iasa din echilibru, datorita unui eveniment negativ care are 
loc. Acesta ar putea induce frica si anxietate. Corpul vostru spiritual este puternic si 
poate imprumuta corpului emotional energia de care are nevoie pentru a se vindeca. 
Corpul vostru emotional este receptiv fata de energia spirituala inalta si fata de 
coeficientul de lumina spiritual inalt pe care il aveti acum. Faceti urmatoarea afirmatie: 
"Corpul meu spiritual este atat de puternic incat poate vindeca acum orice tulburari in 
corpul meu emotional". Repetati: " Corpul meu spiritual este atat de puternic incat poate 
vindeca acum orice tulburari in corpul meu emotional ".  Vom medita un moment cu 
aceasta afirmatie si o vom face in liniste. 
 
Eu, Juliano, trimit acum o actualizare din lumina si energie in chakra coroana a fiecaruia 
in parte. Aceasta lumina si energie va intra in corpul vostru spiritual.  Energia coboara 
acum in chakra coroanei. Este o energie pentadimensionala de o lumina aurie (Tonuri 
“Ohhhhhhhhhhhhhh” de mai multe ori). Aceasta lumina pentadimensionala aurie intra 
prin chakra voastra a coroanei acum si se raspandeste in tot corpul vostru spiritual. 
Sunteti in capacitatea acum de a ancora mai multa lumina inalta in corpul vostru 
spiritual. Aceasta lumina inalta poate fi folosita pentru a va vindeca corpurile voastre 
mental, emotional si fizic. Lasati acum energia sa curga catre celelalte 3 corpuri. Vom 
intra in liniste , fiecare sa coordoneze constient acest proces pentru sine. 
 
Vreau sa va vorbesc scurt si despre spiritul Pamantului pentru ca Pamantul trece si el 
cu campul sau energetic prin aceleasi schimbari energetice dramatice. Stiu ca sunteti 
vindecatori planetari si ca munciti din greau sa interactionati cu spiritul Pamantului. 
Pamantul face un efort foarte mare sa isi actualizeze sistemele proprii de 
feedback/raspuns planetar astfel incat sa isi poata mentine echilibrul. Dar Pamantul are 
dificultati. Aceste dificultati se vor manifesta in reactii violente, cum ar fi tipare de vreme 
violente, schimbari geologice si o schimbare generala climaterica. Pamantul ca spirit 
vrea intr-adevar sa mentina, cat de bine ii este posibil, echilibrul intre sisteme si sa ii 
permita umanitatii sa existe mai departe. Pamantul se chinuie si a iesit din echilibru. 
Pamantul doreste sa mentina temperaturile existente si tiparele de vreme care sunt cele 
mai avatajoase pentru umanitate. Pamantul nu doreste sa existe o incalzire globala sau 
ca umanitatea sa fie distrusa. Dupa cum am spus mai devreme, este o mare onoare 
pentru o planeta sa aiba fiinte inalte pe ea. Asadar rezumand, Pamantul are dificultati.  
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Voi lucrati ca vindecatori planetari si trimiteti lumina si ganduri inalte in noosfera. Lucrati 
sa ridicati numarul Oraselor de Lumina Planetare activate pe Pamant. Infaptuiti multe 
alte lucruri care ajuta foarte mult. De asemenea ajutati sa actualizati si lucrati intensiv 
cu spiritul Pamantului. Pamantul are un spirit planetar si vor fi actualizari necesare. De 
aceea este asa de important de a ridica rapid numarul Oraselor de Lumina Planetare, 
deoarece acestea ajuta in procesul de actualizare aducand lumina sacra si un nou 
echilibru Pamantului. Stiu ca fiecare dintre voi este deschis pentru aceasta noua 
balanta si aceasta actualizare. 
  
Vreau sa lucrez acum in special cu sistemul vostru imunitar. Este important sa va 
actualizati sistemul vostru imunitar, iar multe din aceste actualizari pot fi facute 
coborand energia pentadimensionala. Una dintre tehnicile cele mai bune din invataturile 
noastre este accesarea prezentei multidimensionale. Multe dintre actualizarile de care 
aveti nevoie se afla in corpul pentadimensional, astfel incat atunci cand va bilocati, cand 
straluciti prin shimmering si calatoriti catre Templul Lacului de Cristal, va veti intalni si 
interactiona cu corpul vostru pentadimensional. In timp ce salasluiti in corpul vostru 
pentadimensional, puteti primi aceste actualizari, apoi puteti aduce aceste energii 
impreuna cu actualizarile necesare inapoi in aura prin corpul vostru eteric. Aceasta 
masura este una din cele mai efective pentru a va actualiza sistemele. Aceasta 
foloseste tehnologia spirituala pe care noi o numim "proiectare mentala". 
 
O metoda similara este inclusa in bilocare. Bilocatia este o varianta putin diferita a 
proiectarii mentale. bilocatia poate fi descrisa, in general, ca fiind existenta in doua 
locuri diferite din lumea fizica in acelasi timp. În esenţă, atunci cand va bilocati va 
trimiteti prin proiectare mentala intr-un alt loc. Shimmering-ul/Stralucirea  este o alta 
tehnica care va ajuta sa va vindecati aura. In procesul de shimmering va accelerati 
viteza sau frecventa pulsului auric astfel incat aura trece intr-o aliniere mai inalta cu 
dimensiunea a 5-a. 
 
Va invit sa va asezati comod, respirati de cateva ori adanc si incet... simtiti o lumina 
aurie coborand acum in jurul vostru.  Este o sfera de lumina protectoare care are o 
deschidere printr-un coridor deasupra voastra catre dimensiunea a 5-a.  Dati voie 
corpului vostru spiritual, aurei voastre, sa se inalte. Copia voastra eterica se indreapta 
acum catre coridor si calatoreste cu mine cu viteza gandului catre Templul Arcturian 
(incantari “ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta”).Cu viteza gandului, ajungem imediat la Lacul 
Cristalului, deasupra acestuia, si priviti in jos si va gasiti corpul vostru pentadimensional 
asezat undeva acolo intr-o pozitie comoda. Unii dintre voi veti vedea ca acesta se afla 
intr-o pozitie de yoga; alti dintre voi va vedeti corpurile pentadimensionale stand pe un 
scaun, intins sau chiar in picioare. 
 
     Gasiti-va acum corpul vostru pentadimensional. Impreuna cu Helio-Ah am lucrat cu 
corpurile voastre pentadimensionale putin mai devreme, inainte sa veniti. Le-am 
actualizat si inzestrat cu cea mai noua tehnologie, ca sa folosim un termen din domeniul 
computerului. V-am actualizat campul vostru energetic cu cel mai actual "firmware". 
Aceste actualizari va vor da posibilitatea sa functionati in cel mai inalt mod posibil acum 
in dimensiunea a 3-a. 



   Group of Forty Lecture, January 2016 
 

8 
 

 
     Intrati acum in corpul vostru pentadimensional. Repet, cea mai inalta tehnica de a va 
intari sistemul vostru imunitar, pentru a va actualiza cele 4 corpuri, inclusiv cel 
emotional, se gaseste in corpul vostru pentadimensional. Intrati acum in corpul vostru 
pentadimensional si imbratisati si primiti aceste actualizari pentru propriul sistem. Vom 
intra in liniste pentru a va da spatiul necesar sa primiti aceste actualizari. Aceste 
actualizari includ informatii cum sa va pastrati aura puternica si cum sa va protejati 
sistemul imunitar. Stiu ca unii dintre voi sunt preocupati de aparitia unor boli transmise 
de diferite isecte si tantari. De exemplu aceasta este o problema acum in Brazilia. 
Aceste actualizari sunt foarte critice si importante pentru sistemul vostru imunitar. 
Aceste actualizari va vor imbunatati corpul emotional si cel mental. Trebuie sa aveti cele 
mai avansate ganduri si idei in timpul acestei interactiuni dimensionale si asupra 
modului in care aceasta afecteaza atat de multi oameni (Incantari“Ohhhhhhhhhh” 
repetat). Actualizarile se apropie de completare...si acum s-au finalizat. 
 
Acum, va dati voie sa va intoarceti; plutiti si iesiti incet din corpul vostru 
pentadimensional si va inaltati catre varful domului de cristal de deasupra lacului, luati-
ma de mana si calatorim impreauna cu viteza gandului inapoi pe Pamantul vostru, in 
corpul vostru fizic (incantari “ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta”). Va aflati in o aliniere 
directa cu corpul vostru fizic, deasupra acestuia, in cel eteric cu toate aceste informatii 
noi. Aceste noi actualizari va vor ajuta sa functionati corspunzator mediului inconjurator 
aflat in schimbare, in aliniere cu schimbarea campurilor energetice care au loc in aceste 
evenimente dramatice care se desfasoare acum pe aceasta planeta. Veti avea 
capacitatea de a va mentine un camp energetic unitar. Intrati acum in aliniere perfecta  
aprox. 1 metru deasupra corpului vostru fizic si voi numara pana la 3, iar atunci veti 
reintra in corpul vostru fizic. 1,2,3. Corpul vostru spiritual reintra acum in corpul vostru 
fizic impreuna cu toate aceste actualizari.  
 
Va dura aproximativ 48 de ore pentru a cobora toate aceste informatii si actualizari. 
Chiar daca v-ati aflat in aceasta experienta numai pentru cateva minute in dimensiunea 
a 5-a, cantitatea de informatii, energie si actualizari primite a fost foarte mare. Ati primit 
asa multa energie datorita receptivitatii voastre de a primi informatii si programe inalte 
pentru actualizarile proprii necesare. Veti simti mici fluxuri energetice si de lumina pe 
parcursul urmatoarelor 48 de ore. Va binecuvantez pe fiecare in parte si stiu ca aceasta 
tehnologie va ajuta atat de mult, mai ales in acest an 2016. Veti fi constienti de o 
crestere a multor din capacitatile voastre acum, mai ales cele referitoare la vindecarea 
planetara.   
 
Eu sunt Juliano.  O zi buna! 


