
	

	
	
	
	
	



	
	
Arcturus é uma supergigante estrela vermelha na constelação Bootes, e a estrela mais 

brilhante daquela constelação, distando 36 anos-luz da Terra. É visível do Hemisfério 

Norte de Março a Novembro. Estrelas supergigantes vermelhas são precursoras das 

super-novas, estrelas de neutrões, e buracos negros. 

	

	
	



	
	
 
Os Arcturianos ensinam que o ingrediente fundamental para viver na quinta dimensão é 
AMOR. Negatividade, medo e culpa devem ser transformados em amor e luz! 
 
Os Arcturianos trabalham em conexão directa com os mestres ascencionados, a quem eles 
chamam de Irmandade do Tudo. Eles também trabalham próximos ao que chamam como 
Comando Galáctico. Esta civilização viaja pelo espaço em suas espaçonaves, que são 
algumas das mais avançadas em todo universo. Uma das razões pela qual a Terra ainda 
não foi invadida por civilizações bélicas de extraterrestres, é o grande medo que eles têm 
das naves dos Arcturianos. Elas são como obras-de-arte tecnológicas, estando muito além 
de tudo o que tenha sido mencionado até aqui. Uma das espaçonaves circulando a Terra 
chama-se Athena, em homenagem à deusa grega. 
	
Os Arcturianos são os mais amorosos e compreensivos seres que se possa imaginar. A sua 
pele tem uma cor esverdeada ou azulada. Têm olhos muito grandes e amendoados. Têm 
somente três dedos, têm a habilidade de mover objectos com o poder das suas mentes, e 
são completamente telepáticos. 
 
 
 
 

  
 
 
 

Os Arcturianos são uma das civilizações mais 
adiantadas de toda nossa galáxia. 
 
É uma civilização de quinta dimensão que é o 
protótipo do futuro da Terra. Sua energia 
funciona como terapia tanto emocional, 
mental, como espiritual para a humanidade. É 
também um portal de energia pelo qual 
humanos passam durante a morte e 
renascimento. 
	
	



As profissões em Arcturus são determinadas pela frequência vibracional e as cores na sua 
aura. Por exemplo, aqueles que tem o cargo de cuidar de crianças devem ter violeta como 
cor predominante nas suas auras, pois somente as almas mais sensatas têm a permissão de 
conviver com os pequeninos. O mesmo é verdade para aqueles que têm permissão de 
procriar. Eles são analisados e testados nos termos de suas frequências áuricas e 
vibracionais, e quando escolhidos pelos Anciões para procriar uma criança Arcturiana, os 
candidatos passam por um surpreendente processo. As vibrações de ambos os indivíduos 
envolvidos são elevadas a uma frequência de sétima dimensão no processo de concepção 
para assegurar que sejam concebidos seres com almas altamente evoluídas. (A frequência 
vibracional da sétima dimensão é a frequência dos Mestres Ascencionados). Reprodução 
é uma honra em Arcturus e uma das profissões mais respeitadas. 
 
O ato reprodutivo não se dá de forma física como na Terra. Em Arcturus isto é feito 
através de uma ligação mental na qual a energia do macho e da fêmea estão 
perfeitamente equilibradas. Através deste processo de procriação, uma espécie de força 
electrónica flúi entre os dois seres, e cria outro ser que é uma réplica da união. A nova 
forma de vida é então levada para uma sala especial que emana as frequências 
vibratórias apropriadas até que ele esteja pronto para integrar uma família Arcturiana. 
 
Muitos seres de Arcturus são espalhados em outros planetas porque o alto conselho 
considera isto como uma grande atitude. Em Arcturus não há competições. Cada 
pensamento, palavra, acto e produto é julgado por sua habilidade de elevar a vibração à 
proximidade de Deus. A frequência vibracional de cada pessoa é directamente 
relacionada ao domínio que a pessoa exerce sobre o seu corpo, emoções, pensamentos, 
acções, e criações. Os Arcturianos têm total domínio sobre estes aspectos do "eu". 
 
Para alcançar a ascensão, precisa ter entre 80% e 83% de quociente de luz no seu campo 
energético. Para fazer a sétima iniciação, precisa ter 94% de quociente de luz. Os 
Arcturianos atendem ao nosso pedido, usam sua tecnologia avançada para fazer circular 
as suas energias luminosas de alta freqüência nos nossos corpos. Pode invocar os 
arcturianos e sua espaçonave muitas e muitas vezes ao dia. Pode invocar na meditação, 
enquanto vê tv, antes de dormir e até trabalhando. Os arcturianos trabalham em perfeita 
harmonia e cooperação com Sanat Kumara, Senhor Maitreya e com a Hierarquia 
Espiritual. 
 
Os arcturianos são como mestres ascensionados e não tem autorização para ajudar, a 
não ser que você lhes dê permissão para isso. Peça em suas meditações e orações para 
ser levado aos Computadores Arcturianos, solicitando também a inclusão no Programa de 
Aumento de Quociente de Luz. Nada o que eles fazem é realizado aleatoriamente: tudo é 
supervisionado de perto por uma equipe. O Programa pode ser implantado de duas 
maneiras: ou você viaja no corpo etérico até a Câmara de Síntese Luminosa na 
espaçonave arcturiana, ou mantém seu corpo etérico no veículo físico, recebendo então 
em sua casa, as energias que lhes enviam. Entrar nessa Câmara é como se ver no meio 
das nuvens. Não nos é dado a saber que tipo de equipamento eles usam. Uma das 
vantagens de ir até a nave é que as energias são mais sofisticadas e de um nível 
vibracional mais elevado. Eles também possuem outra tecnologia para Curar os corpos 
físico, emocional, mental ou espiritual, é a Câmara do Mecanismo , segundo eles, não 
existe neste universo problema físico que eles não sejam capazes de curar com o uso 
desta câmara. 
 
Os arcturianos tem ainda uma tecnologia chamada de Câmara do Amor e da Alegria que 
serve quando estamos deprimidos. Eles também tem a Câmara de Intercâmbio de 



Informações é dali que recebe informações de aprimoramento pessoal e pode ter aulas 
com eles. Outro método de tecnologia é o chamado Tecnologia Eólica de Purificação do 
Prana , ela elimina todo o muco e todas as impurezas etéricas dos nossos meridianos, 
chakras, nadis, veias, artérias e capilares etéricos. Ela produz uma ventania que limpa 
todo o nosso ser etérico. Pedir sempre quando se sentir energeticamente impuro. Basta 
pedi-lo, diga: Arcturianos, ancorem por favor a tecnologia eólica de purificação do prana. 
Você imediatamente irá sentir um calor no tronco – sinal que o processo está sendo 
ancorado. Depois de experimentá-lo pela primeira vez, peça então que a Equipe de Cura 
do PAM( constituída por: o Deva Hiperluminoso da Cura, Pã, a Unidade Médica da 
Grande Fraternidade Branca e o Eu Superior) repare qualquer dano etérico, lesão nos 
nervos ou vazamento na coluna vertebral. A tecnologia eólica de purificação do prana 
chega a ser grande a ponto de ocupar toda uma sala ou auditório, mas também pode se 
miniaturar para caber em qualquer chakra. 
 
Rogue que ela se miniatura em seus chakras e abra os compartimentos de cada um deles. 
 
Todo chakra tem 7 níveis e 3 compartimentos. O mais interno destes últimos abre-se para 
abarcar o presente, passado, e para liberar a ilusão do passado. Ajuda a unificar o 
coração, a vontade, a mente e a Fonte. 
 
Toda vez que quizer concentrar-se na construção do quociente de luz, invoque o Senhor 
Arcturo e os Arcturianos a fim de ser levado no corpo espiritual, à Câmara de Luz 
Arcturiana, é uma espécie de banco ascensional. É uma das câmaras da espaçonave do 
Senhor Arcturo, também tem um poderoso efeito de cura sobre o veículo físico. A 
Tecnologia de Integração das Grades Você pode pedi-la depois de ter ido no corpo 
etérico até a Câmara de Síntese Luminosa da nave espacial arcturiana.Com essa 
teconologia, os arcturianos fazem circular a luz de alta freqüência pelo sistema de grades 
de uma forma isolada e específica, em vez de difundi-la por todo o corpo como antes. Sua 
função é fortalecer, curar e energizar os sistemas de grade do corpo. Experimente esse 
processo nas suas meditações ou antes de dormir. Basta pedir aos arcturianos que 
ancorem e ativem essa tecnologia de integração das grades enquanto estiver deitado na 
Câmara de Síntese Luminosa. 
 
Pacotes de Luz Arcturo: Em meditação, invoque o Senhor de Sírio e Sanat Kumara, além 
dos técnicos, dos operários do templo e da equipe de cura dos arcturianos, pedindo a 
ancoragem durante o sono de todos os pacotes(ou em envelopes) de Luz que contém 
informações das universidades superiores de Sírio. Peça que essas informações luminosas 
sejam programadas na sua mente subconsciente e no seu sistema de quatro corpos, para 
favorecer sua futura missão na Terra, o aumento de quociente de Luz e a aceleração 
ascensional. 
 

 



Arcturian	Starship	Athena	
	

	
	

O motor não é baseada em foguetes ou qualquer outro tipo de sistema de combustão estamos familiarizados 
com, é propulsionado por cristais de luz. Estes cristais são capazes de converter a energia da luz a partir dos 
centros solares e transmutar essa energia para alimentar a nave espacial. (Coincide com a evidência 
recentemente encontrada pela NASA de enormes UFOs que circundam o sol). 
 
Athena também é lar de bases de dados mais avançadas de informação Universal. Esta base de dados tem 
informações sobre a vida na Terra e da vida ao longo dos outros planetas da Via Láctea. Arcturians são capazes 
de ingerir informações por meio de suas habilidades telepáticas. Este processo é similar à ingestão de alimento, 
mas ocorre num nível de energia. Eles são capazes de assimilar informações cem vezes mais rápido do que o ser 
humano médio na Terra e que é a razão pela qual eles superaram a necessidade de usar computadores 
 
Arcturian Starship é realmente equipado com mecanismos de blindagem e de defesa avançados. Está equipada 
com armamento não convencional, as armas não causam dor, mas tem a capacidade de parar ataques 
alienígenas.  
 
Os seres Arcturianos têm uma missão específica para ajudar a humanidade para o nosso próximo nível de 
ascensão. Com este objetivo em mente, a última parada em nossa jornada na nave Athena é a sala de alma. A 
sala de alma pode ser pensado como um hospital no qual os Arcturianos são capazes de ajudar a energia de 
almas necessitadas e revitalizar-los para a sua próxima experiência de aprendizagem. Aqui os Arcturianos são 
capazes de ajudar aqueles indivíduos que estão prontos para elevar suas freqüências vibratórias para o próximo 
estágio de desenvolvimento. 
 



 
 

 


