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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

 Dorim să vorbim despre lumea creației și despre relaționarea ei la transformările care au loc 

acum la nivel personal și planetar. Să vedem care este situația cu lumea creației din punctul de vedere al 

corpului mental. De fapt există ființe, de exemplu în Galaxia Andromeda, care trăiesc numai în lumea 

mentală. Andromedanii care fac asta sunt numiți Oameni Albaștri, și unii din voi sunteți conectați la nivel 

de suflet cu aceste ființe de vibrație foarte înaltă. 

 În limba voastră, lumea creației se mai numește și lumea ideilor sau lumea gândurilor. Să vedem 

acum care sunt nivelele lumilor și nivelele de manifestare, deoarece ca ceva să se manifeste, este 

necesar să existe o idee sau o imagine în spatele manifestării. Cineva trebuie să aibă o idee și dorința 

reală de a creea acea idee. Ca să simplificăm, știți că pentru ridicarea unei case este necesar să existe o 

schiță sau un plan de arhitectură. Dacă cineva vrea să construiască o casă, mai întâi trebuie să angajeze 

un arhitect care să facă proiectul, apoi pe baza acelui proiect și a acelei imagini, se poate construi casa. 

Dar rețineți, imaginea și gândul trebuie să apară înaintea construirii casei. Mai întâi trebuie să se 

petreacă anumite lucruri, ca să poată avea loc creația. Aceasta include cumpărarea materialelor 

adecvate și angajarea muncitorilor potriviți, ca să se construiască ceea ce este în imagine sau în minte. 

Ce legătură are aceasta cu instrumentele de ascensiune și cu ascensiunea Pământului? Voi faceți 

parte din rasa lui Adam, din specia lui Adam. Aveți în voi idei și imagini care se vor dezvolta dacă vor 
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primi atenția și îngrijirea potrivită. Aceste imagini și idei includ Codurile de Ascensiune. Știm că unul din 

factorii cheie ai evoluției spre ascensiune este dezlegarea codurilor de ascensiune. Aceste programe de 

ascensiune, aceste procese de evoluție superioară sunt impregnate în ADN-ul vostru și în tiparele 

neurologice, în regiunile mai adânci ale glandei pineale și în alte zone de conectare înaltă din creier. 

Imaginea și ideea modului în care poți evolua ca să ajungi într-o stare superioară de a fi face parte din 

voi. La rândul său, Pământul a fost și el creat astfel încât conține un program de evoluție planetară spre 

sferele superioare. Evoluția planetară spre sferele înalte este prezentă în codurile care pot muta 

Pământul în dimensiunea a cincea. Pământul conține în sfera sa astrală de lumină programul, imaginile și 

codurile de evoluție în dimensiunea a cincea. Pentru ca o planetă cum este Pământul să poată evolua, 

are nevoie de lucrători de lumină. 

 Nu poți să ascensionezi pe deplin fără ajutorul maeștrilor înălțați. Maeștrii înălțați au fost 

pionierii, au fost exploratorii conștiinței și ai evoluției. Au mai existat mulți lucrători de lumină și alți 

maeștri înălțați care au venit pe Pământ, și înainte de voi. Nu sunteți primii exploratori de pe Pământ ai 

conștiinței înalte, ai evoluției și ascensiunii. Ascensiunea a mai fost explorată, și în trecut au mai existat 

și alte grupuri spirituale care au progresat. Dar dintr-un motiv sau altul, aceste grupuri spirituale nu au 

reușit pe deplin. Mă refer în mod specific la lemurieni, la atlanți și la unii egipteni de nivel înalt din 

Egiptul timpuriu, și la popoarele din America de Nord și America Centrală, printre care sunt și maiașii. În 

aceste civilizații au existat anumite ființe de conștiință înaltă care au lucrat într-un mod direct și 

admirabil pentru ascensiunea lor personală și pentru ascensiunea planetei. Au existat ființe 

extraterestre înalte care au ajutat Pământul de multe ori. Ființele extraterestre de vibrație înaltă au 

căutat și în trecut să participe și să ajute la ascensiunea planetară și personală. 

 De ce au eșuat aceste încercări anterioare și ce este diferit în momentul prezent? Pe scurt, 

celelalte încercări au eșuat pentru că nu au avut o participare globală la acest proces. Chiar și atlanții și 

lemurienii, care erau foarte avansați, nu au interacționat la nivel global. Egiptenii erau foarte concentrați 

pe munca cu siriusienii și coridoarele interdimensionale către sistemul planetar siriusian, dar nici ei nu s-

au extins în jurul globului. Nu au căutat să dezvolte o rețea globală. Ființele evoluate care au coborât și 

au lucrat cu egiptenii au venit și în America Centrală și în America de Sud. Au lucrat cu o parte din aceste 

popoare antice pentru formarea și construirea templelor și a locurilor sacre. Nu a existat o participare 

generală în masă la munca de ascensiune. Ascensiunea nu s-a produs atunci, dar au fost realizate etape 

importante de evoluție și dezvoltare. Realizările respective includ participarea directă la ceremoniile 

spirituale din templele sacre. Dar s-a produs o interpretare greșită și o corupere a învățăturilor înalte, și 

s-a interpus și amestecul unor ființe extraterestre de vibrație joasă, care au influențat ceremoniile. 

 Vorbim despre o rasă pură, despre o specie a lui Adam pură. S-a produs o oarecare corupere și 

s-au descărcat alte energii din lumea extratererstră. Dar acum s-a intrat într-o nouă eră a conștiinței. 

Acum sunt disponibile mai multe intrumente de dezvoltare spirituală decât în oricare altă epocă de pe 

Pământ. De asemenea aveți deja în trecutul vostru, o istorie a ascensiunii. Da, pe Pământ există o istorie 

de conflict și polarizare, dar există și o listă lungă de ființe superioare evoluate care au ajutat la 

pregătirea drumului către ascensiunea voastră și ascensiunea planetară. Nu sunteți singuri în procesul 

de ascensiune, și puteți simți confort la gândul că alte ființe de vibrație înaltă au lucrat în istoria timpurie 

ca să pregătească drumul pentru aceste vremuri. Ei au pregătit calea prin diverse învățături, prin diverse 
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prelegeri, și au amplasat coridoare de ascensiune pe toată planeta. Multe semințe stelare descoperă 

acum aceste zone de ascensiune și zone sacre de jur împrejurul planetei. Ascensiunea Pământului 

necesită o muncă energetică la nivel global. O planetă nu poate ascensiona fără un contingent global de 

semințe stelare. Aceasta pentru că este necesară o forță energetică specială. Voi vorbi acum despre 

natura acestei forțe energetice și cum se poate amplifica energia pentru ascensiunea voastră personală 

și pentru ascensiunea planetară. 

Un nou instrument de ascensiune este Vizualizarea. Ați aflat cu toții despre vizualizare din 

numeroasele discuții ale conducătorilor spirituali și ale psihologilor. Pe scurt, vizualizarea este 

capacitatea de a-ți imagina în minte imagini. Vizualizarea are o legătură directă cu lumea creației și cu 

lumea mentală, pentru că structurile și imaginile apar mai întâi în lumea mentală. Ideea de a urca în 

dimensiunile superioare este reprezentată și ea prin anumite imagini. Știu că mulți din voi probabil nu 

aveți o capacitate puternică de vizualizare și vă simțiți descurajați și obstrucționați fiindcă nu aveți 

capacitatea unei bune vizualizări. Dar nu vă faceți griji. Vreau să vă ofer câteva sugestii: 

1. Exercițiile de vizualizare descrise în această prezentare se pot face cu ochii deschiși. 

2. Au apărut noi artiști vizionari care își pun arta în sujba planetei. Acești artiști sunt capabili să 

creeze reprezentări ale acestor coridoare și locuri 5D, pe care le vom discuta. Este absolut 

acceptabil să folosiți imaginile acestor artiști vizionari în meditațiile voastre. E absolut acceptabil 

să îți ții ochii deschiși și să urmezi instrucțiunile în timp ce te uiți la aceste imagini în mod 

conștient. Este absolut acceptabil să participați la meditații în acest mod. 

Acesta este un nou instrument de ascensiune – vizualizările și participarea artei vizionare, 

interacțiunea cu ea. Arta vizionară reprezintă noile interacțiuni cu dimensiunile superioare. Ne aflăm 

într-o nouă eră a artei vizionare. O parte din arta modernă poate fi considerată vizionară. Dar o altă 

parte a artei moderne a devenit destul de ciudată și macabră. Mă gândesc în mod special la Picasso și 

pictura lui cubistă, și la Salvador Dali cu ceasurile lui care curg. Acestea sunt doar două exemple ale 

începutului artei vizionare în secolul XX. 

Acestea sunt exemple care demonstrează realizările perceptuale înalte care se deschid în fața 

voastră. Poate doar câțiva din artiștii vizionari pot să aducă aceste noi înțelegeri pe planetă, dar acest 

lucru este suficient, pentru că aceste imagini și perspective se pot transmite instantaneu prin internet pe 

toată planeta. Chiar dacă voi personal nu reușiți să vizualizați aceste imagini în meditațiile voastre, încă 

mai puteți reacționa și puteți fi afectați de arta vizionară, atunci când vă uitați la ea cu ochii deschiși. 

Arta vizionară care are calități speciale și o natură deosebită, este foarte importantă și necesară pentru 

ascensiunea personală și planetară. Există multe modalități noi de a transfera imagini și de a lucra cu 

noua intuiție și înțelegere vizuală folosită de acești artiști vizionari. Artiștii vizionari fac parte din acest 

nou proces al universului creației, al lumii ideilor și lumii mentale. 

Unul din cele mai importante Instrumente de Ascensiune se referă la vizualizările conectate specific 

la lumea mentală, la lumea ideilor și la lumea creației. Există un Sine Superior și mai înalt, care aduce o 

influență spirituală și mai înaltă asupra întregului proces al ascensiunii. Acest proces mai înalt include 

imaginile vizionare. Când folosiți tehnicile de vindecare planetară, probabil folosiți viziuni. De exemplu 
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noi am făcut prezentări despre biorelativitate și despre cum putem folosi imaginea radar a 

meteorologului care prezice vremea la televizor. Imaginile tehnologiei radar și radio au transformat mult 

percepțiile oamenilor despre tiparele meteo și despre furtuni. Câți oameni au văzut imagini TV preluate 

din satelit, ale acestor mari uragane care acoperă zone vaste ale oceanului și ale planetei? De câte ori ați 

văzut cum vine meteorologul de serviciu și arată cum se extinde o furtună peste o anumită zonă, și 

puteți vedea furtuna în culoarea roșie sau purpurie, într-un mod foarte dramatic și colorat? Se 

demonstrează aici puterea vizualizării. 

 Atunci când faceți munca de biorelativitate (Nota autorului: biorelativitatea este o metodă de 

vindecare planetară descrisă de arcturieni, care trimite gânduri de vindecare Spiritului Pământului), 

acest gen de vizualizare „ca la televizor” este foarte util pentru că sporește succesul intervențiilor 

voastre. Pe ecran se arată furtuna în mișcare. O puteți vedea cum se deplasează peste anumite zone. 

Dacă lucrați ca să disipați sau să micșorați efectul unei furtuni, aveți această imagine vizuală frumoasă pe 

ecran. Dacă folosiți aceste imagini radar, puteți vizualiza cu ușurință cum se disipează furtuna, ca în 

imaginea de la televizor, și furtuna își pierde din intensitate. Amintiți-vă că în munca de biorelativitate 

vrem de obicei să diminuăm intensitatea unei furtuni, mai degrabă decât să oprim toată furtuna, pentru 

că există un motiv pentru care s-a format furtuna la început. 

 De asemenea, există imagini vizuale pe care le putem folosi când lucrăm cu oceanul. Știm că una 

din cele mai mari probleme ale oceanului este contaminarea apelor. În curând va apărea o nouă 

tehnologie vizuală de generare a hărților oceanului. Știu că astronomii de pe Pământ petrec multe ore ca 

să facă hărțile galaxiei. Ei folosesc multă tehnologie înaltă ca să măsoare razele ultraviolete și razele 

gama, și probabil ați văzut deja imagini frumoase ale distribuției stelelor și prafului stelar, și ale 

clusterelor stelare din galaxie. Acestea sunt tehnici avansate. În curând specialiștii vor putea să facă 

hărțile oceanului și ale zonelor din ocean cu o tehnologie la fel de avansată și cu detalii ca cele folosite 

pentru hărțile din galaxie. Cu ajutorul acestei imagistici vizuale noi, oamenii vor putea să vadă clar 

situația contaminării oceanului planetar. Vor putea să vadă unde există apă pură fără plastic sau alte 

gunoaie. O altă vizualizare va arăta unde există o secțiune contaminată a oceanului sau o apă curgătoare 

contaminată. Aceste imagini vizuale ale oceanului vor fi aduse în conștiința înaltă a întregii planete, și 

această imagistică va ajuta mult să progreseze curățarea oceanelor. 

 Unii din voi au spus: „Așteptăm să se facă o nouă intervenție planetară de vindecare de la 

nivelele superioare”. Una din aceste intervenții noi este vizualizarea. O imagine vizuală este atât de 

puternică... Imaginile vizuale sunt printre marile daruri ale speciei lui Adam, și nu o întâlnim în lumea 

animalelor. Unele animale pot înțelege o parte din limbajul, din comportamentul și chiar din mișcările pe 

care le fac oamenii. Dar vizualizarea este o funcție avansată a creierului vostru. Uitați-vă cum a afectat 

televiziunea iPhone-urile și smartphone-urile voastre. Dacă ați lua un om primitiv care nu a fost expus 

deloc la această tehnologie electronică și l-ați aduce în lumea modernă și i-ați arăta imagini pe aceste 

telefoane, nu ar înțelege ce vede. Nu ar ști cum să se relaționeze la aceste imagini electronice, așa cum o 

face creierul vostru. 

 Voi aveți abilitatea de a vă relaționa la imagistica electronică. Abilitatea de a vizualiza este un 

element cheie și un instrument de ascensiune. Haideți să folosim acest instrument minunat. Acest 
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instrument minunat de vizualizare își sporește acțiunea cu ajutorul artei vizionare evoluate care există 

deja pe planeta Pământ. Să folosim imagini puternice în meditații puternice de transformare a energiei. 

Prima viziune cu care lucrăm este imaginea intersectării dimensiunilor. Concentrarea voastră pe aceste 

imagini și idei adaugă la puterea arcană care va ajuta la crearea realității viitoare care e pe cale să apară. 

 Ce imagine ar putea reprezenta intersectarea dimensiunilor? Universul nu are o formă care să 

poată fi definită. Totuși, galaxia în care vă aflați are o formă. Este o formă de spirală și galaxia voastră, și 

de fapt Calea Lactee, este cunoscută ca „galaxia în spirală”. Aș vrea să vă propun imaginea unui balon 

umflat care să reprezinte dimensiunea a treia. Este un cerc care se extinde. Un balon poate să reprezinte 

energia holografică a dimensiunii a treia. Acum vedeți alături de ea un al doilea balon expansionat care 

reprezintă dimensiunea a cincea. Vizualizați cum cele două baloane se intersectează când se apropie 

unul de altul. Amândouă au „o formă solidă”. Ele au o energie transparentă și abilitatea de a 

interacționa. Când interacționează sau se intersectează, are loc un transfer de energie. Fiecare balon 

care reprezintă o dimensiune este plin cu o anumită cantitate de lumină sau energie. Lumina superioară 

din balonul 5D are o mare putere. Lumina sa superioară este capabilă să transfere sau să descarce 

energie din balonul 5D în balonul 3D. Aceasta înseamnă că orice fel de forță întunecată sau de energie 

joasă din balonul 3D va ceda, va accepta lumina înaltă, și se va transforma. Atât de mare este puterea 

acestei energii pentadimensionale! 

 Vreau să vă explic acum un alt instrument de ascensiune pe care îl numesc „sensibilitate 

deosebită”. Voi trăiți în această galaxie, în acest univers, și în jurul vostru există multe forțe energetice 

care vin pe Pământ. Există razele neutronice, razele gama, razele X, razele ultraviolete, radiațiile, ionii, 

diferitele câmpuri magnetice, care vin încontinuu pe Pământ și lovesc câmpul vostru de energie. Voi nu 

simțiți asta la nivel conștient. Singurul mod în care ați putea percepe energia electromagnetică puternică 

din spațiul cosmic ar fi dacă ați folosi un contor Geiger sau dacă ați avea camere speciale dotate cu 

senzori foarte sensibili. Unele din undele foarte slabe care există mereu în jurul vostru necesită 

capacități deosebite de percepție. Folosim această analogie pentru receptarea energiei 5D. 

 În starea voastră curentă de dezvoltare conceptuală la nivel global, omenirea nu este pregătită 

să primească energia pentadimensională. Când spun omenire mă refer la majoritatea populației. Nu mă 

refer la lucrătorii de lumină. Ca lucrători de lumină, voi v-ați dezvoltat sensibilitatea, v-ați dezvoltat 

receptori de percepție speciali pentru energia superioară din 5D. Alți oameni „normali” nu sunt 

conștienți de ce percepeți voi și nici nu au înțelegerea conceptuală pentru asta. Genul de sensibilitate 

energetică pe care îl aveți voi este așa de avansat încât s-ar putea să aveți probleme dacă ați încerca să îl 

descrieți altor oameni. Dar voi știți că energia înaltă este acolo și o primiți, și vă afectează. O parte din 

rolul și misiunea lucrătorilor de luminăeste să interpreteze și să explice sensibilitatea lor, să explice ce 

recepționează ei și cât de folositor poate fi acest lucru. 

 Dacă revin la lumea astronomiei, am putea spune că descoperiri cum ar fi razele gama și razele 

neutronice, nu au consecințe în viața voastră zilnică. Dar amintiți-vă că unele descoperiri care s-au făcut 

acum 30 sau 40 de ani sunt folosite acum în tehnologia calculatoarelor. La începutul secolului XX nimeni 

nu avea idee cum se poate folosi câmpul de energie cuantică și care va fi impactul fizicii cuantice asupra 

evoluției științifice și tehnologice a planetei. Dar iată-ne în anul 2016 și au apărut descoperiri aparent 
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magice și miraculoase în toată această tehnologie avansată, bazate probabil pe descoperirile mai vechi 

din anii 1920, 30 și 40. Noile descoperiri din domeniul cuantic au fost aplicate după o pauză de 40, 50 

sau chiar mai puțin, de 30 de ani. 

 Există o dorință de a se dezvolta și îmbunătăți tehnologia de comunicare, dar din păcate o parte 

din noua tehnologie este utilizată pentru război. Ne aflăm acum într-o perioadă în care se poate 

manifesta noua energie pentadimensională. Intersectarea dimensiunilor trebuie interpretată, explicată 

și arătată oamenilor. Ce sarcină monumentală au lucrătorii de lumină pe această planetă! Folosiți acum 

imaginea intersectării dimensiunilor și vizualizați-vă cum aveți această sensibilitate foarte mare. Poate 

nu sunteți ca telescopul Hubble cu oglinzile sale uriașe orientate către spațiul cosmic, dar sunteți 

receptori de lumină, și fiecare din voi are viziuni și abilități specifice. 

 Voi intra acum în meditație cu voi și vom folosi imaginea intersectării celor două baloane 

expansionate. Vizualizați-vă cum stați pe planetă în 3D și cum primiți energiile 5D. Vă folosiți câmpul de 

energie avansată. Vom păstra acum câteva minute de tăcere. (Incantează OOOOOO). 

 Aș vrea acum să lucrați cu altă imagine. Vizualizați nava mea spațială Atena din dimensiunea a 

cincea. Este situată deasupra Pământului. Deși ne aflăm în altă dimensiune, noi putem să ne aliniem 

nava cu Pământul din 5D. Dacă revenim la conceptul de baloane care interacționează, este posibil să 

vizualizăm cum aceste baloane se aliniază între ele, pentru că un obiect dintr-o dimensiune se poate 

alinia la un alt obiect din altă dimensiune. Nava mea spațială se află în 5D, dar se aliniază la 3D. Se 

aliniază cu tehnologiile speciale pe care am le-am amplasat noi arcturienii pe Pământ. Deschid acum un 

coridor care vă permite să interacționați cu nava mea și să urcați în sus prin coridor ca să veniți la nava 

mea, și să experimentați energia de aici și efectul ei vindecător. Eu pot creea un câmp special de energie 

care vă permite să intrați și să plecați fără a suferi nici o perturbare în corpul vostru de pe Pământ. 

 Gândiți-vă așa: Dacă faceți scufundări la adâncime aveți nevoie de oxigen și de un costum 

special presurizat ca să faceți față la energia de sub apă, ca să nu vă omoare presiunea. Fără măsuri 

adecvate de protecție, presiunea apei ar intra în sistemul vostru circulator și ar crea afecțiuni de 

decompresie. Când intrați pe nava mea spațială, aveți nevoie de protecție eterică. Când călătoriți prin 

coridor se petrec câteva lucruri. Unul din aceste lucruri este că se presurizează câmpul vostru de energie 

eterică. Noi lucrăm cu sistemul vostru energetic astfel încât să puteți trece prin coridor și să fiți sănătoși, 

și să intrați apoi pe nava mea fără ca câmpul vostru de energie să se dezintegreze sau să sufere în vreun 

fel. Probabil v-ați gândit la călătoria prin coridor ca la o experiență plăcută și antrenantă, nu v-ați gândit 

că așa ceva ar necesita o lucrare energetică pregătitoare și vindecătoare. Dar așa ceva este inerent 

atunci când călătoriți prin coridor. Voi sunteți pregătiți să intrați în dimensiunea a cincea, așa cum un 

scafandru intră în ocean într-un costum de scafandru. Aura voastră, câmpul vostru de energie, au fost 

sincronizate astfel încât să poată experimenta dimensiunea a cincea. 

 Să vizualizăm din nou cum călătoriți printr-un coridor de lumină. Coridorul de lumină e chiar 

deasupra casei voastre. Vizualizați acest lucru și încercați să simțiți cu toate capacitățile voastre înălțarea 

și pregătirea aurei voastre pentru această călătorie. Vizualizați cum intrați în vestibulul navei spațiale 
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Atena. Vom intra din nou în meditație și veți vizualiza aceste lucruri cu toate capacitățile voastre. 

(Liniște) 

 Cu toate capacitățile voastre, vă vizualizați acum intrând în vestibulul navei spațiale Atena. Cu 

toate capacitățile voastre, vizualizați discul uriaș al navei, care are un diametru de peste un kilometru. 

Nava are o intrare eterică frumoasă și treceți acum prin ea, în costumul vostru de protecție din energie 

și lumină eterică, total presurizat pentru această experiență 5D. Mă vedeți acum pe mine, Juliano, cum 

vă aștept în vestibulul de la intrarea în navă. Sunt o ființă de lumină de vibrație înaltă. Din munca voastră 

cu energia, știți că atunci când te afli în preajma unui maestru cu energie înaltă, te ridici energetic și tu. 

Suntem într-o stare de comunicare telepatică totală. Liberul vostru arbitru este absolut intact. Ați 

absorbit multă energie și lumină de pe navă. 

 Acum părăsiți nava mea spațială și treceți din nou prin vestibul. Pe măsură ce coborâți înapoi 

prin coridor, sunteți depresurizați și realiniați la corpul vostru de pe Pământ. Vizualizați cum coborâți 

prin coridor, dar încă mai simțiți energia și prezența navei. Reintrați în casă și în corpul vostru fizic. 

Reintrați în corpul fizic în perfectă aliniere. Sunteți în perfect echilibru, bucuroși, și lucrul cel mai 

important, sensibilitatea voastră ca receptori de lumină a crescut mult. 

 Astronomii de pe Pământ au telescopuri noi și discuri radio cu care recepționează energia înaltă. 

Voi sunteți acum receptoare perfecționate de lumină pentadimensională pentru că tocmai ați fost în 

dimensiunea a cincea în acest exercițiu, și pentru că ați mai trăit această experiență în alte vieți. 

 În concluzie, vă putem ajuta să practicați vizualizări cu Scările de Ascensiune, cu Inelul de 

Ascensiune și cu cele 12 cristale eterice. Cele 12 cristale eterice pot fi vizualizate cu ajutorul imaginilor și 

creațiilor artistice frumoase create de unii membri ai Grupului de Patruzeci. Puteți vizualiza cele 12 

cristale eterice cum interacționează cu dimensiunea a cincea. Puteți vizualiza aceste cristale cum se 

conectează la dimensiunea a cincea, pentru că au conexiuni directe cu Pământul 5D. Este una din 

însușirile minunate ale acestor cristale. 

 Vă binecuvântez pe toți. Sunt Juliano. Bună ziua. 

 

 


