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Prezentare
Foarte rar se întâmplă să apară o carte care să aibă potențialul de a schimba conștiința întregii
noastre culturi planetare. Mulți au vorbit despre procesul de înălțare, dar puțini înțeleg ce înseamnă el
cu adevărat. Cine se află dincolo de Pământ în realitate? Încotro ne îndreptăm? Care ne sunt
opțiunile? Ce trebuie făcut ca să ne pregătim pentru acest eveniment? Oare toată lumea se înalță în
aceeași dimensiune? Ce s-a întâmplat cu dimensiunea a 4-a? Cum putem înțelege dimensiunea a 5-a?
Cum este simțită aceasta? Cum funcționează ea? Cum arată ființele din dimensiunea a 5-a? Cum
trăiesc ele?
Această carte răspunde la toate aceste întrebări într-o manieră ușor de înțeles. Ne explică relațiile pe
care le avem cu grupurile extraterestre și ce anume fac acestea pentru a ajuta Pământul și locuitorii
săi în acest moment galactic crucial. Explică modul prin care ne putem ridica vibrația acum și începe
procesul de integrare a energiilor din dimensiunile mai înalte în lumea noastră tridimensională.
Arcturienii ne-au oferit un obiectiv crucial pentru accelerarea conștiinței planetare. Ei au prezentat
conceptul de înălțare în grup prin crearea grupurilor de patruzeci. Au prezentat și conceptul
Triunghiului Sacru – o metodă de integrare și unificare a gândirii religioase și spirituale de pe Pământ.
Toți cei care citesc această carte vor simți în ființa lor prezența energiei din dimensiunea a 5-a. Veți
putea să experimentați o viziune a conștienței pentadimensionale (5D). Aceasta vă va influența
profund capacitatea de a vă extinde percepția asupra realității și vă va ajuta să participați la înălțarea
personală și planetară care a început deja.

Cuprins detaliat
Introducere

Capitolul 1: Noi suntem arcturienii
Transmisiunile arcturiene
Misiunea de pe Pământ a arcturienilor
Sistemul arcturian
Cultura arcturiană
Bibliotecile de energie arcturiene
Forma și înfățișarea
Conștiința arcturiană
Energia arcturiană

Capitolul 2: O realitate mai cuprinzătoare
Universul spațio-temporal
Galaxia Calea Lactee
Centura fotonică
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Însămânțarea vieții în galaxie
Semințele stelare
Alte relații arcturiene extraterestre
Călătoria în spațiu

Capitolul 3: Sistemul solar
Schimbarea frecvenței
Uranus și Neptun
Jupiter
Cometa Shoemaker-Levy
Cometa Hale-Bopp
Pământul
Un salt în conștiința planetară
Pământul interior
Rotația Pământului
Însămânțarea vieții pe Pământ

Capitolul 4: Pământul în pericol
Interacțiunea arcturienilor cu Pământul
Tehnologia computerelor
Radiația nucleară
Găurile din stratul de ozon
Proiectul HAARP
Efectul schimbărilor magnetice
Modele pe computer ale profețiilor

Capitolul 5: Condiția umană
Direcționarea codurilor voastre genetice
Influența orioniană
Soluționarea arcturiană a energiei orioniene
Iubirea - energia inimii
Puritatea rasei umane
Integrarea emoțională și mentală
Implanturile negative
Capacitățile mentale umane
Conceptul de liber arbitru

Capitolul 6: Subconștientul uman
Telepatia și mintea subconștientă
Deblocarea codurilor prin intermediul subconștientului
Curățarea subconștientului

Capitolul 7: Conectarea cu arcturienii
Ancorarea energiei arcturiene
Adevărul spiritual
Energia spirituală
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O conștiență nouă
Sinele voastre multidimensionale
Alinieri energetice
Oscilații
Deschiderea chakrei coroanei

Capitolul 8: Nevoia de vindecare
Vindecarea pe navele arcturiene
Curățări personale
Energia tahionică
Sunet și culoare
Sesiuni de vindecare tahionică
Construirea unui cocon de energie
Rememorarea imaginilor galactice

Capitolul 9: Deschiderea conștiinței voastre
Transmisiunea mediumnică
Sufletele walk-in
Misiunea sufletelor walk-in
Coabitarea spirituală
Procesul de fuziune
Coabitarea negativă

Capitolul 10: Dimensiuni și coridoare
Dimensiunea a 4-a
Dimensiunea a 5-a
Lumina din dimensiunea a 5-a
Coridoare
Coridoare ce apar în mod natural
Coridoare în spațiu
Intrarea într-un coridor
În interiorul unui coridor
Cum se mențin coridoarele deschise
O întâlnire în coridor

Capitolul 11: Poarta stelară arcturiană
Protectorii porții stelare
Funcționalitatea porții stelare
Procesul de vindecare și purificare
Intrarea în poarta stelară
Alegerea următoarei tale existențe
Procesarea sufletului
Templul Arcturian

Capitolul 12: Templul Cristalului, al lui Tomar
Templul Cristalului

4 / 10

Conectarea cu Arcturienii (David K. Miller): Cărți publicate - Editura Proxima Mundi

Un fir de lumină
Privind în cristal
Intrarea în cristal
Experimentarea corpului tău de lumină
Gurhan, din Consiliul Andromeda
Reîntoarcerea pe Pământ
Un mesaj de la Kuthumi

Capitolul 13: Înălțarea planetară
Stabilizarea Pământului
Pregătirea pentru înălțare
Mai întâi se trece în dimensiunea a 4-a, apoi în a 5-a
Misiunea lucrătorilor întru lumină
Construirea unei punți spre dimensiunea a 5-a
Descărcări de energie prin intermediul coridoarelor
Energia spirituală galactică și a Gaiei
Energia Creatorului și saltul planetar
Unimea cu energia Creatorului

Capitolul 14: Înălțarea umană
Tranziția spre dimensiunea a 5-a
Este necesară o intensificare a energiei
Puterea energiei grupurilor de suflete
Reactivarea conștiinței galactice
Utilizarea energiei porții stelare
Cum să vă creșteți coeficientul de lumină

Capitolul 15: Patruzeci de grupuri de patruzeci
Puterea energiei de grup
Numărul patruzeci
Conceptul de grup de patruzeci
Patruzeci de grupuri de patruzeci
Menținerea coridoarelor din dimensiunea a 5-a
Conducerea și intenția grupului de patruzeci
Arcturienii vor apărea
Fluxul de maeștri înălțați în devenire

Capitolul 16: Triunghiul Sacru
Prima latură: Extratereștrii
A doua latură: Frăția Albă
A treia latură: Nativii Amerindieni
Unirea laturilor triunghiului
San Francisco Peaks
Templul Cristalului Arcturian
Muntele Shasta
Activarea codurilor de înălțare
Vorbește Sananda
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Despre autor și artist
Glosar
Ilustrații:
Figura 1: Arcturienii
Figura 2: Coconul de energie
Figura 3: Poarta Stelară
Figura 4: Templul Cristalului
Figura 5: Triunghiul Sacru

Fragment din carte

Capitolul 8

Nevoia de vindecare
Vindecarea este foarte importantă pentru voi acum, în timp ce parcurgeți tranziția de renunțare la
atașamente. Sunteți în curs de renunțare la o parte din istoria timpurie a vieții pe care ați avut-o pe
planetă, chiar dacă mai mențineți încă o interacțiune cu acele energii din trecut. Cheia vindecării se
află în interacțiunea cu acele energii, care includ atât energia din viețile anterioare, cât și energia din
rănile copilăriei. Energiile ar trebui să devină fluide. Ele fac parte din istoria și ființa voastră. Toate
experiențele pe care le-ați avut pe planetă sunt relevante. Căutați o unitate, o integrare a tuturor
acelor energii. Ele vor rămâne o parte a noii voastre integrări. Odată ce le înțelegeți, veți putea să
interacționați cu energiile, iar ele nu vă vor domina. Atunci vă veți debloca.
Îi urmărim pe mulți dintre voi tot timpul. Suntem conectați direct cu voi atunci când ne chemați. Când
nu ne chemați, nu intervenim și nu interferăm sub nici o formă cu tiparele voastre existențiale aflate
în curs de desfășurare. Vom lucra cu voi numai dacă ne cereți, iar interacțiunea noastră nu
interferează cu karma voastră. Vă vom da informații și vom fi receptivi atunci când ne chemați. Putem
vedea toate tiparele vieții voastre. Putem vedea încotro vă îndreptați, ce se va întâmpla și cum vor
evolua corpurile voastre fizice. Suntem foarte atenți la sănătatea voastră. Ne puteți chema în privat
pentru a vă ajuta în chestiunile voastre legate de sănătate.
Studiem modul în care reacționați la boli fizice și la alte probleme fizice. Suntem conștienți de
limitările voastre fizice. Suntem conștienți și de faptul că veți putea transcende aceste limitări atunci
când veți intra în tărâmurile mai înalte. Pentru propria voastră dezvoltare, este important să învățați
să lucrați în cadrul limitărilor voastre din planul fizic. Totuși, cu toții puteți să depășiți multe dintre
problemele fizice pe care le aveți în prezent.
Unul dintre aspectele misiunii noastre este de a vă ajuta pe toți să vă vindecați. Facem vindecări
printr-o metodă în care vă cerem să vă proiectați eteric printr-un coridor până sus la navele noastre,
astfel încât să putem lucra cu voi. Problemele voastre de sănătate pot fi o pacoste uneori, după cum
știți. Unii dintre voi au probleme de sănătate deosebit de complexe, și totuși ele nu trebuie să vă
stânjenească în evoluția voastră spre țelul conștiinței mai înalte și al muncii interdimensionale. Este
foarte important să înțelegeți acest lucru.
Suntem conștienți de dificultățile pe care mulți le aveți cu sistemele voastre imunitare. Unii dintre voi
simțiți deja compromisul sistemului vostru imunitar. Pentru voi este o provocare să rămâneți într-o
stare de sănătate pe această planetă. De aceea vă cerem din nou să veniți alături de noi în coridoare,
unde putem să vă ajutăm să curățați o mare parte din densitățile și din energia negativă care se
atașează de voi.
Noi nave arcturiene au sosit din zona arcturiană în sectorul vostru de sistem solar. Am adus cu noi
nave speciale de lumină, energie specială de vindecare și vindecători specializați pentru a-i ajuta pe
aceia dintre voi care ne cer ajutorul. Suntem serioși în privința dorinței noastre de a vă ajuta și știm
că cea mai directă cale este prin vindecare. Avem tehnologia și avem și capacitatea mentală și
spirituală de a lucra cu voi în mod direct.
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Ne-am specializat și în regenerarea sufletului. Sunt suflete care, din cauza întunericului lor, din cauza
răutății și densității lor, par să se afle într-o stare de anihilare totală. Unii au speculat că aceste suflete
au fost nimicite. Cu toate acestea, am lucrat la regenerarea sufletului, inclusiv cu sufletele
conducătorilor malefici. Sufletele pot fi regenerate printr-o asistență și o muncă specială. Este
important ca cei care se angajează în regenerarea sufletului să fie extrem de concentrați și să
mențină un contact strâns cu energia grupului lor de suflete. Am lucrat cu grupuri întregi și chiar cu
planete întregi ce au fost anihilate complet prin utilizarea armelor nucleare sau din cauza dezastrelor
nucleare. Aceștia aveau o nevoie foarte mare de regenerare a sufletului.

Vindecarea pe navele arcturiene
Metodele noastre de vindecare vizează alinierea frecvențelor voastre și curățarea tuturor corpurilor
voastre. Vă oferim o conexiune directă prin asigurarea unui coridor interdimensional și prin aducerea
navelor noastre într-un spațiu situat deasupra prezenței voastre fizice. Trimitem jos un fascicul de
lumină pentru a vă ajuta să vă purificați, să vă simțiți mai ușori și să intrați în legătură cu voi înșivă.
Putem să vă ridicăm sinele eteric și să aducem acea parte din voi în nava noastră. La bordul acesteia
utilizăm o bibliotecă de vindecare și camere de vindecare pentru a vă activa și reîncărca energetic.
Atunci când sunteți cu noi, vă puteți reconecta cu vremuri de demult și cu alte vieți ale sufletului.
Dacă doriți să fiți vindecați pe navele noastre, este necesar să practicați proiecția de gânduri. Este
necesar să puteți să vă proiectați în nave prin intermediul gândurilor. Acesta este un aspect
important. În navele noastre utilizăm o tehnică foarte avansată de terapie a meridianelor. În loc să
utilizăm ace, ne folosim gândurile pentru a centra anumite unde energetice.
Prin citirea acestor cuvinte, acum, vă conectați cu noi. Vă putem oferi și sunete cu care puteți lucra în
meditațiile voastre. Preferăm să lucrăm cu voi într-o cameră. Vă cerem să vă proiectați mental într-o
cameră, iar apoi vă putem lua frumușel sus, împreună cu camera voastră. Puteți concepe camera ca
un fel de cabină telefonică exotică. Partea de sus este circulară, iar în cameră puteți pune un scaun
sau orice doriți. Vă puteți imagina că are ferestre cu vitralii. Am dori să utilizați sunetul numelui
nostru, arcturienii, pentru a vă alinia cu noi.
Unii dintre voi ați avut experiențe pe navele noastre, dar acestea nu au fost atât de intense pe cât vați fi dorit. Este necesară o angajare conștientă din partea voastră pentru a ne permite să lucrăm cu
voi. Preferăm să lucrăm cu voi într-o stare conștientă. Puteți începe printr-o cerere conștientă de
vindecare, iar apoi puteți merge la culcare, în loc să fiți duși într-o cameră de vindecare în timpul unui
somn profund. Observăm că putem lucra cu voi mai eficient atunci când faceți angajamentul în mod
conștient, implicându-vă propriul liber arbitru. Atunci putem să facem mai mult. Avem centre speciale
de vindecare ce utilizează unde sonore pentru a lucra cu energia organelor voastre. O mare parte din
vindecarea pe care o oferim este legată de energia organelor și de problemele la organe. Este
specialitatea noastră de vindecare.
Vă cerem acum să vă amplificați energia spiritului, să intrați într-un coridor interdimensional aflat
exact deasupra capului vostru și să intrați în zona din nava noastră pe care o numim camera albastră.
Camera albastră este rezervată pentru vindecare și reîntinerire. V-am rezervat scaune în cameră.
Acum primiți o încărcătură intensă de lumină albastră, o energie spirituală plină de iubire, care curge
prin voi în acest moment. Este plină de iubire și extraordinar de caldă. Aceasta activează energie
pentru voi. Andromedanii ne-au învățat cum să activăm lumina albastră. Introducem din ce în ce mai
multă lumină albastră în câmpul vostru auric. Este foarte puternică – o energie vindecătoare albastră,
o formă telepatică de energie.
Continuați să stați așezați în camera albastră și fiți atenți la peretele din fața voastră. L-am prevăzut
cu o priveliște a galaxiei. Puteți vedea și diferitele culori ale stelei Arcturus, care acum se află foarte
aproape. Priviți printr-o fereastră specială, astfel încât să nu fiți nevoiți să simțiți vreun efect
vătămător provocat de razele stelei Arcturus. Aceasta este o metodă de activare foarte puternică – să
identificați steaua cu care doriți să vă conectați, iar apoi energia de care aveți nevoie va veni la voi.
Să știți că acum chakra coroanei voastre este inundată cu lumină albastră – lumina înțelegerii
spirituale. Aceasta este ancorată în voi. Această lumină albastră variază de la albastru deschis la
albastru închis. Conține atât albastrul deschis, cât și pe cel închis. În aceste culori, albastrul închis nu
înlătură albastrul deschis. Niciodată nu se șterge o octavă, ci doar se adaugă la ea.
Vibrația Pământului din dimensiunea a 3-a este o vibrație mai lentă. Energiile voastre mai înalte sunt
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secătuite permanent de procesul Pământului tridimensional. Cunoaștem vibrația mai lentă a
Pământului și modul în care aceasta efectiv vă stoarce de energie. Așadar, este necesar să vă
reîncărcați cât mai des posibil. Veți avea nevoie să primiți mult mai multe doze din această lumină
albastră, în camera albastră. Veți dori să continuați să reveniți în această cameră de vindecare. Dacă
vă întoarceți în camerele albastre de vindecare, în cele din urmă veți putea să mențineți o octavă mai
înaltă a luminii albastre. Acest lucru face parte din ceea ce este necesar să faceți pentru înălțare – să
dobândiți o octavă mai înaltă pe care să o puteți stabiliza. Chiar și noi trebuie să revenim în camerele
de vindecare albastre pentru a ne menține frecvența.
Acest fragment poate fi distribuit cu condiția să se menționeze cartea din care face parte
(„Conectarea cu Arcturienii (de David K. Miller)” - Editura Proxima Mundi, 2013) și un link spre această
pagină - http://www.proxima-mundi.ro/carti/conectarea-cu-arcturienii

Precizări comenzi

Informații importante legate de livrare și returnare:
* Calculația implicită și automată, de către site, a costurilor de livrare este valabilă doar
pentru expedierile prin curier rapid DPD (în cazul în care doriți expedierea printr-un alt curier,
este necesar să precizați acest lucru la rubrica „Alte precizări” de la finalizarea comenzii; în acest caz
tarifele de transport calculate automat de către site pentru expedierea prin curier DPD vor fi ignorate,
fiind recalculate în funcție de celălalt curier ales de dvs.)
* Plata se face ramburs, la ridicarea coletului. Este avantajos să vă adunați mai multe persoane și să
faceți o singură comandă. Astfel, expedierea ramburs pentru fiecare exemplar suplimentar ajunge să
coste cu doar câțiva lei mai mult per exemplar. Majoritatea cărților au cca. 400-550 de grame (+/-).
* Conform OUG 34/2014 - Art.14, alin. (2), după recepționarea comenzii, aveți dreptul, în termen de
14 zile calendaristice, să returnați produsele comandate fără ca ele să fie deteriorate din cauza
utilizării, suportând integral cheltuielile de retur.
* De regulă, coletele comandate prin curier rapid ajung în 1-3 zile lucrătoare de la data expedierii.
Facem efortul să expediem comenzile cât mai prompt cu putință. Din această cauză, în cazul în
care vă răzgândiți după efectuarea unei comenzi, vă rugăm să ne anunțați imediat, în
decursul aceleiași zile în care ați făcut comanda (la http://www.proxima-mundi.ro/contact), ca
să nu o mai expediem. În cazul în care, din diferite motive, după acest interval, clientul refuză să
ridice coletul comandat, acest fapt ne produce cheltuieli de transport dus-întors, care sunt
responsabilitatea clientului. În consecință, în cazul acelor clienți care astfel acumulează debite (la
transportul comenzilor refuzate după trimiterea lor și neanunțarea noastră în intervalul specificat mai
sus), ne rezervăm dreptul ca pe viitor să nu le mai onorăm nicio comandă, decât cu achitarea
prealabilă a debitului restant.
* În cazul în care unul sau mai multe dintre produse ajung(e) la dumneavoastră deteriorat(e), vă
rugăm să ne contactați la http://www.proxima-mundi.ro/contact pentru a stabili condițiile returului.

Procedura de expediere a coletelor:
În cazul expedierilor comandate prin curier rapid:
Prin curier rapid, trimitem coletul a doua zi lucrătoare după primirea comenzii. Durata ajungerii
coletului la destinatar este de 1-3 zile lucrătoare din ziua expedierii. Curierul vă va anunța pe email
despre expedierea comenzii și vă va căuta la telefon pentru livrarea coletului la adresa pe care ați
furnizat-o când ați făcut comanda.
Important!
La primire, verificați cu atenție conținutul coletului și asigurați-vă că este în regulă, înainte de a
semna de primire. Altfel, în caz că semnați de primire și constatați ulterior nereguli în legătură cu
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conținutul coletului, se consideră că este responsabilitatea destinatarului, iar reclamațiile ulterioare
nu sunt luate în considerare de către curier.
În cazul expedierilor internaționale:
* Livrările în exteriorul României se fac cu plata anticipată, conform celor mai avantajoase tarife de
care dispun companiile terțe cu care colaborăm, exprimate în lei. După lansarea unei comenzi
internaționale, veți fi anunțați prin email despre tarifele de expediere, precum și despre opțiunile de
plată acceptate.
* După expedierea coletului, responsabilitatea recepționării acestuia vă aparține
dumneavoastră.
* Retrimiterea coletelor care nu sunt ridicate de destinatar se poate face ulterior numai cu
achitarea anticipată a primei expediții, adică transport dus-întors + alte taxe (magazinaj
etc.) = între 13-45 lei.
* Ne rezervăm dreptul ca, pe viitor, să nu mai deservim persoanele care nu își achită
debitele de transport provocate prin neridicarea [la timp a] coletelor.

Copyright

Vă rugăm să țineți cont de legislația în vigoare. Pentru orice alte întrebuințări ale
informației în afară de recenzii, este necesar să aveți permisiunea prealabilă scrisă a
Editurii Proxima Mundi.

Extrase din Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe:

CAPITOLUL VI
Limitele exercitării dreptului de autor
(...)
Art. 33
(1) Sunt permise, fără consimțământul autorului și fără plata vreunei remunerații, următoarele
utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoștința publică, cu condiția ca acestea să fie conforme
bunelor uzanțe, să nu contravină exploatării normale a operei și să nu îl prejudicieze pe autor sau pe
titularii drepturilor de utilizare:
(...)
b) utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de
exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului;
(...)
(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau
comunicarea către public, fără un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic:
(...)
c) de scurte fragmente ale operelor, în cadrul informațiilor privind evenimentele de actualitate, dar

9 / 10

Conectarea cu Arcturienii (David K. Miller): Cărți publicate - Editura Proxima Mundi

numai în măsura justificată de scopul informării;
(...)
(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) și la alin. (2) trebuie să se menționeze
sursa și numele autorului, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil;
(...)
Art. 138^7
(1) Încălcarea drepturilor recunoscute și protejate prin prezenta lege atrage răspunderea civilă,
contravențională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispozițiile procedurale sunt cele prevăzute în
prezenta lege, care se completează cu cele de drept comun.
Art. 139^8
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă punerea la
dispoziţia publicului, inclusiv prin internet ori prin alte reţele de calculatoare, fără drept, a operelor
sau a produselor purtătoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricanţilor de baze de
date sau a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc
sau în orice moment ales în mod individual.
Art. 140
(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă
următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de
prezenta lege:
a) reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;
Art. 141
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta
persoanei care îşi însuşeşte, fără drept, în întregime sau în parte, opera unui alt autor şi o prezintă ca
o creaţie intelectuală proprie.
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