
 

1 
 

 

Lectura GOF 

5 decembrie 2020 

5 perspective diferite asupra timpului 

 

Copyright © 2020 David K. Miller 

Nici o parte din acest material nu este permis a fi reprodusă în nici un fel, 
fară consimțământul prealabil al lui David K. Miller, Fondator & Director al Group of Forty 

davidmiller@groupofforty.com  

P.O. Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA 

www.groupofforty.com  

Salutari, eu sunt Juliano, noi suntem arcturienii. 
 
Astazi vom privi impreuna asupra timpului. Voi adresa subiectul din cel putin 5 perspective 
diferite. Prima perspectiva are de a face cu sistemul vostru de credinte/convingeri legate de 
timp. Poate vi se pare ciudat ca vorbim despre timp din perspectiva sistemului vostru de 
credinte, insa pe masura ce aprofundam acest subiect, cred ca veti fi de acord cu mine ca 
sistemul vostru de credinte influenteaza direct perspectiva voastra asupra timpului. De exemplu 
in cultura vestica se spune <timpul inseamna bani>. O a 2-a credinta este ca <timpul este 
linear>, adica timpul are un inceput, un punct de mijloc si un sfarsit. Pe masura ce continuam 
discutia noastra, doresc sa va invit sa incercati sa descoperiti cateva convingeri proprii asupra 
timpului, pentru ca ceea ce credeti despre timp va influenta cum folositi timpul si cum timpul 
poate sa fie investit efectiv si ajutator voua in munca voastra de transformare si ascensiune 
personala. 
 
A 2-a perspectiva asupra timpului are de a face cu dimensiunile, pentru ca timpul este perceput 
in si din perspective diferite si prin experiente personale diferite, bazate pe dimensiunea in care 
va aflati. Iata un exemplu interesant care ilustreaza acest fenomen. Daca privim asupra 
oamenilor care au avut o experienta aproape de moarte <near death experience NDE>, atunci 
cand analizam experientele acestora, ne dam seama ca acestia relateaza despre experiente 
foarte bogate si extiinse, si totusi in acelasi timp relateaza ca perceptia personala a timpului a 
fost ca a trecut putin timp. In unele cazuri, astfel de oameni au fost in coma. In pofida 
experientelor lor complexe si interesante, acestia raporteaza deseori ca li s-a parut un timp 
scurt, totusi cand se trezesc si revin in aceasta realitate tridimensionala, atunci prietenii si 
familia lor le relateaza ca au fost in coma timp de mai multe saptamani. Si totusi iata ca 
perceptia lor personala in timpul experientei NDE a fost ca a trecut putin timp. 
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Exista alte exemple referitoare la timp pe care vreau sa le privim, care au de a face cu lumea 
viselor. Timpul in vise es unul, cum il numesc eu, <condensat>, adica, multe experiente diferite 
au loc in timpul visului intr-o scurta perioada de timp. Multe experiente din vis pot sa fie scurtate, 
sau condensate intr-o mica perioada de timp. In acelasi timp, daca ar fi posibil sa fiti intervievati 
in timpul somnului si visului, voi ati raporta ca aceste vise au avut o durata lunga de timp. 
 
In cercetarile lumii viselor, s-a ajuns la concluzia ca timpul visului este acela in care are loc  
miscare rapida a ochilui, faza REM (rapid eye movement), care apare pentru scurte perioade de 
timp in ciclul somnului. Timpul in care visati are loc cand va aflati in cea mai adanca stare de 
somn. REM apare pentru perioade scurte de timp din perspectiva observatorului din exterior. 
Persoana care viseaza nu are sensul timpului a celui care o observa care este treaz. 
Evenimentele din timpul somnului insa ofera o experienta a timpului lunga sau fara sfarsit. 
 
Aduceti-va aminte, una din caracteristicile visului este condensarea timpului, sau comprimarea 
a mai multor evenimente intr-o scurta perioada de timp. O astfel de comprimare nu ar fi posibila 
fiind constienti si treji. De exemplu in starea de somn, ati putea sa fiti prezenti in mai multe locuri 
deodata. Ati putea sa aveti mai multe joburi in acelasi timp, ati putea sa fiti impreuna sau sa 
faceti ceva impreuna cu mai multi oameni deodata, si totusi, din perspectiva observatorului din 
exterior, verificat si de masurarea fazelor REM, tot acest vis poate sa se fi desfasurat in 
parcursul unui singur minut. 
 
O alta perspectiva a timpului isi ia forma in <stari de constiinta schimbata sau extiinsa>. 
Experientele pe care le aveti in dimensiunea a 5-a se desfasoara dintr-o perspectiva a timpului 
diferita. Defapt aceste experiente pot fi atribuite categoriei <fara timp>. De multe ori cand 
meditati, accesati dimensiunea a 5-a. Dupa ce faceti experienta energiei pentadimensionala, 
reveniti in constiinta dimensiunii a 3-a. In acest moment dupa trezire coborati sau transportati 
experientele avute in constiinta tridimensionala. Poate ati facut aceasta experienta pentru un 
timp scurt in dimensiunea a 5-a. Si totusi, cand transferati informatia si energiile inapoi in corpul 
tridimensional, va dura mai mult timp sa coborati sau sa transmiteti acestea decat atunci cand 
treceti prin experienta unei meditatii in dimensiunea a 5-a. Asta inseamna ca este o diferenta de 
timp subiectiva intre cele 2 experiente. In dimensiunea 5D, veti face experiente comprimate sau 
foarte scurte, dar atunci cand acestea sunt transmise mai departe in constiinta si dimensiunea 
3D, veti realiza ca a trecut un timp destul de lung din perspectiva 3D. 
 
O alta perspectiva pe care o analizam este ceea ce numesc <timpul galactic>, un subiect 
minunat care acopera multe domenii ale astrofizicii. Timpul galactic este un aspect important in 
intelegerea cosmosului si a calatoriei voastre sufletesti. Dati-mi voie sa incep discursul despre 
timpul galactic vorbind despre timpul pamantesc si inconjorul Pamantului in jurul soarelui. Un an 
este egal cu 365,25 de zile. Asta este timpul necesar Pamantului sa inconjoare soarele intr-un 
an de zile. Masura timpului de un an este masurarea acestei perioade de timp. Ce s-ar intampla 
daca ati trai pe o alta planeta in galaxie? Imaginati-va ca ai trai pe o planeta pe care un an ar 
dura 835 de zile, adica perioada de timp necesara pentru a face un inconjor complet in jurul 
soarelui. Asta inseamna ca anul vostru pe o alta planeta, comparandu-l cu anul pamantesc, ar fi 
cel putin de 2 sau 3 ori mai lung. Ati stii lucrul asta numai daca ati putea face aceasta 
comparatie cu masura timpului necesar pentru Pamant de a inconjura soarele. 
 
Ok, sa facem acum urmatoarea observatie galactica. Sistemul vostru solar se afla intr-o 
calatorie in jurul centrului galactic, iar aceasta calatorie dupa informatiile si masuratorile 
oamenilor de stiinta dureaza aproximativ intre 300 si 350 de milioane de ani. Asta inseamna ca 
intr-o zi, din perspectiva galactica, galaxia Calea Lacteeva fi masurata intr-un timp extraordinar 
de 350 de milioane de ani.  
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Ce vreau sa subliniez este ca timpul este relativ, si masura acestuia depinde de sistemul solar 
in care va aflati, galaxia din care veniti si cantitatea de timp de care este nevoie pentru un 
inconjor complet al propriei planete in jurul soarelui sau a sistemului solar in jurul propriului 
centrului galactic. Can privim inca o data la inconjorul sistemului vostru solar in juru soarelui 
central galactic, tragem concluzia ca dureaza cca. 350 de milioane de ani pamantesti. Puneti 
apoi intrebarea <Cate vieti am avut intr-o singura zi galactica, adica 350 de milioane de ani 
pamantesti ?>. Iar raspunsul ar fi desigur <multe>. Din perspectiva sufletului, v-ati da seama ca 
ca existe numeroase oportunitati si perspective pentru a petrece o zi galactica. 
 
Asta ne conduce la urmatoarea perspectiva a timpului, cea pe care o numim <timpul universal>. 
Timpul universal este masurat intr-un alt mod, pentru ca nu exista niciun centru al universului 
care poate fi observat sau la care se poate relata timpul. Universul nu se invarte in jurul niciunui 
centru ca o galaxie, iar varsta universului este masurat pe baza ratei de expansiune a acestuia, 
care a se leaga de inceputul universului numit <Bing Bang>. Astrofizicienii au ajuns la concluzia 
ca universul are o varsta de 13,7 miliarde de ani. Intr-un mod foarte complex, se poate masura 
varsta universului dupa rata de extindere a universului, dar conform legilor fizicii se poate 
calatori numai cu o viteza maxima egala cu viteza luminii. 
 
Una din contradictiile, pe care Einstein de exemplu cu a inteles-o pe deplin, este ca spatiul se 
extinde mult mai rapid decat viteza luminii. Spatiul este necesar pentru a masura timpul, iar 
aceasta conduce la o descoperire importanta in fizica moderna, care este numita <continuumul 
spatiu-timp>. Asta inseamna ca spatiul trebuie considerat a fi o unitate singulara conectata, pe 
care o numim continuum spatiu-timp (nota a autorului : daca doriti sa intalniti pe cineva intr-un 
anumit spatiu, de exemplu la coltul strazii, atunci trebuie sa ii dati acelei persoane pe care vreti 
sa o intalniti un anumit timp pentru a ajunge la intalnire). Facand o programare desemnand 
spatiul sau locul, de exemplu strada si numar, nu este indeajuns. Trebuie stabilit si un timp 
pentru intalnire, altfel cei 2 oameni s-ar putea sa nu se intalneasca niciodata, chiar daca 
localizarea spatiului ar fi corecta de ambele parti. Dara a desemna timpul, fiecare din cele 2 
persoane ar putea veni la intalnire prea devreme sau prea tarziu si intalnirea poate sa nu aiba 
loc niciodata). 
 
Este important sa vorbim mdespre continuum-ul spatiu-timp si cum relationam acesta la <timpul 
circular>. Una din credintele sau convingerile omului din societatea vestica cu care a fost 
crescut si obisnuit este ca timpul este linear, adica timpul se misca pe o linie continua. Aveti 
trecutul, presentul si viitorul. Nu puteti sa mergeti inapoi in trecut, nu puteti sa mergeti inainte in 
viitor, si asta inseamna ca este un punct de start unde aceasta linie a timpului porneste si exista 
un punct final unde timpul se opreste. In incarnarea voastra pe Pamant, va masurati viata 
bazandu-va pe perioada de timp care a trecut. O parte din sistemul vostru de credinte va 
dicteaza ca la o anumita varsta sau un anumit punct al vietii voastre, viata voastra, timpul 
vostru, asa cum il cunoasteti pe Pamant, se va termina. 
 
Acest concept linear a fost un tipar mental predominant in societatea vestica de-alungul 
secolelor. Totusi acesta se bazeaza pe un sistem de credinta, adica ca timpul este linear si se 
bazeaza pe o gandire lineara. Exista corespunzator bazate pe acest mod de a gandi care se 
aplica timpului. Exista un punct de pornire si unul de oprire, exista anumite reguli, cum ar fi de 
exemplu, ca nu puteti sa mergeti inapoi sau inainte, va aflati mereu in acest stadiu a <timpului 
linear> in prezent. Din perspectiva arcturiana, spunem ca timpul este circular, nu linear. 
Convingerile noastre, care se bazeaza pe observatiile facute de noi de-alungul eonilor, sunt ca 
timpul este un cerc. Cu aceasta credinta si cu faptele sau datele pe care le avem care sustin 
aceasta credinta, exista astfel mai multe posibilitati , iar acestea au o seminificatie importanta 
pentru dezvoltarea voastra spirituala si pentru ascensiune. Prima concluzie este ca, daca timpul 
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este circular, se poate calatori in acest cerc, adica se poate merge in trecut si, credeti sau nu, 
putei merge si inainte in timp. 
 
Va voi vorbi azi despre spatiul circular si timpul circular, si cum functioneaua miscarea in spatiu 
si timp, folosind 2 tehnici. Una se numeste <pliarea spatiului>, iar a 2-a <pliarea timpului>. Dar 
aceasta este numai atunci posibil cand ne aflam si lucram cu paradigma Timpului Circular. In 
lumea voastra a viselor, va intoarceti sau inaintati in timp continuu, in visele voastre puteti sa 
mergeti in trecut sau in viitor in timp. Lumea viselor se bazeaza de asemenea pe Timpul 
Circular , nu pe Timpul linear. In lumea viselor trecutul si viitorul, deseori se amesteca cu 
prezentul. Cand va treziti , poate nu va aduceti aminte sau mai stiti daca ai visat despre trecut, 
prezent sau viitor. Poate nici nu stiti daca visati despre o viata anterioara sau una din viitor. Dar 
in lumea viselor, care este o stare de constiinta mai larga, timpul este circular, astfel incat puteti 
sa interactionati cu toate nivelele temporale, adica trecutul, prezentul si viitorul. 
 
Aceasta ne conduce mai departe in discutia noastra la spiritualitate si timp. Una dintre 
declaratiile sau expresiile spirituale cele mai profunde asupra timpului este <Eu sunt ceea ce 
sunt>, <Eu am fost ceea ce am fost> si <Eu voi fi tot ceea ce voi fi>. Aceasta este o extindere a 
mantrei <Eu sunt ceea ce sunt>. Cand spun <Eu sunt ceea ce sunt, am fost ceea ce am fost si 
voi fi ceea ce voi fi>, aceasta inseamna sau descrie ca sunteti eterni, si ca traiti in toate aceste 
stadii/timpuri, adica trecut, prezent si viitor. Aceasta inseamna ca <eu esenta>, sacrul Tu, sau 
sinele vostru inalt, exista in trecut, prezent si viitor. Acest fapt are o semnificatie spirituala 
importanta, pentru ca arata ca transcendeti timpul linear si ca existenta voastra este modelata 
dupa cea a Creatorului. Creatorul transcende timpul si poate participa in toate cele 3 timpuri sau 
stadii. Sunteti creati dupa imaginea creatorului si sunteti capabili si doritori sa participati in 
trecut, prezent si viitor. Una din semnificatiile acestei extinderi temporale este ca puteti 
interactiona cu diferite parti ale sinelui vostru, adica parti ale sinelui vostru din viitor, sau parti 
ale sinelui vostru din trecut si de asemenea din prezent. 
 
Helio-Ah, colega mea, lucreaza cu voi pentru vindecare si foloseste in acest sens camerele de 
vindecare. Ina ceste camere de vindecare exista computere sofisticate care sunt capabile de 
merge in vietile anterioare sau de a merge in viitor in vietile viitoare. Unul din beneficiile 
calatoriei in viitor , intr-o viata din viitor este legat de succesele evolutionare atinse pana in acel 
punct din viitor. Cu totii vesti ascensiona ; cu totii veti fi in dimensiunea a 5-a, cu totii evoluati 
spiritual. Iata o afirmatie deosebita : <Sunt o fiinta spirituala care evolueaza>. Evolutia voastra 
va avea loc, cel putin partial a sa, in viitor. Spun <partial> pentru ca veti face experienta 
evolutiei voastre in viitor dar o faceti si acum. Aduceti-va mereu aminte ca sinele vostru 
transcedental include : Eu sunt ceea ce sunt>, <Eu am fost ceea ce am fost> si <Eu voi fi tot 
ceea ce voi fi>. In viitor va veti afla intr-un stadiu evolutionar mai avansat decat acesta in care 
va aflati in prezent. 
 
Folosind tehnologia de vindecare a lui Helio-Ah, din perspectiva arcturiana, noi stim ca voi puteti 
calatori in viitor si sa aduceti cu voi in prezent energie din viitor. Dati-mi voie sa explic mai 
departe. Atunci cand Helio-Ah lucreaza cu voi asupra trecutului, va ofera exercitii si metode 
speciale pentru a vindecare trauma din trecut. Trauma din trecut este salvata in memoria mintii 
voastre. Helio-Ah va poate ajuta sa vindecati aceste traume din trecut, astfel incat aceste 
memorii traumatice sa fie salvate si reasezate in fiinta voastra intr-un mod pozitiv evolutiv. Cand 
acea memorie din trecut este schimbata sau rezolvata, atunci aceasta se schimba intr-un mod 
pozitiv si aduce energie de vindecare in sinele vostru prezent. 
 
Cand lucram cu sinele vostru viitor, va ajutam sa va proiectati sinele in dimensiunea a 5-a. 
Putem sa lucram cu voi ca fiinte pentadimensionale. Putem sa va vedem in viitor ca un maestru 
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ascensionat. Putem sa va vedem traind pe planeta voastra mama, de exemplu Pleiade, 
Arcturus, pe Sirius sau Antares, sau orice alta planeta frumoasa avansata din aceasta galaxie. 
Aveti intr-adevar acces la sinele vostru viitor. Timpul este circular, iar voi va aflati pe calea 
voastra evolutionara care este un cerc, nu este o linie. In sinele vostru viitor, nu mai aveti nicio 
boala, sunteti echilibrati mental, emotional si fizic. Traiti in sinul familiei voastre de suflete. Aveti 
o intelegere spirituala adanca a tot ceea ce este, capacitati parapsihice si spirituale, si sunteti o 
fiinta inalta pentadimensionala. 
 
Aceasta imagine a sinelui vostru din viitor poate fi accesata. Cum ati arata in viitor? Exista artisti 
vizionari care sunt capabili de a desena sau picta imagini ale oamenilor in forma sinelui lor 
pentadimensional. Atunci can va vedeti sinele in viitor, ca o fiinta iluminata, un individ 
pentadimensional, puteti sa vedeti cum arata fata voastra, cum arata ochii vostrii, cum este de 
asemenea un halou in jurul vostru. Puteti sa vedeti de asemenea si ceea ce purtati, de exemplu 
daca purtati haine speciale in care meditati. Exista si alte aspecte ale sinului vostru viitor pe 
care le puteti vedea sau vizualiza. 
 
Vizualizati toate aceste aspecte pozitive ale sinelui vostru viitor. Aceasta imagine completa 
poate fi adusa apoi in sinele prezent. Ati putea folosi aceasta imagine in mod diferit. O puteti 
folosi pentru vindecare. De exemplu, daca ati avea un blocaj specific intr-un organ care va 
creaza probleme in prezent, atunci v-ati putea vizualiza cu 6 luni in viitor sau mai exact atunci in 
viitor cand acest blocaj a fost dizolvat. De asemenea v-ati putea vedea pe voi ca maestru 
ascensionat iluminat in viitor. Acele imagini, care include signatura energetica, aura si campul 
energetic viitor, pot fi impregnate in constiinta voastra Eu Sunt din prezent. Prin aceasta ati 
putea face experienta unei vindecari importante si a unei avansari pe drumul vostru de evolutie 
spirituala. Dati-mi voie sa va ghidez intr-un mic exercitiu meditativ in care puteti sa faceti acest 
lucru. O voi chema pe Helio-Ah sa va ghideze in acest exercitiu cu viitorul, iar dupa acest 
exercitiu voi reveni si voi continua sa vorbesc despre plierea spatiului si a timpului. Predau 
acum moderarea mai departe la Helio-Ah. 
(Intonari “Helio-ah, Helio-oh-ah.”) 
 
Salutari, eu sunt Helio-Ah. Respirati de 3 ori adanc, dragi prieteni, prietenii mei seminte stelare, 
si intrati intr-o stare de calm spiritual, de constientizare spirituala, adancime spirituala, 
conectandu-va cu sinele vostru inalt. Eu, Helio-Ah, cobor acum un coridor de lumina deasupra 
voastra, iar acest coridor este conectat cu nava spatiala Athena si cu camerele de vindecare de 
pe aceasta. Da-ti voie corpului spiritual sa se ridice din corpul vostru fizic si sa calatoreasca 
acum cu mine cu viteza gandului prin acest coridor catre nava mea spatiala Athena. (Intonari 
“Ta ta ta”). 
 
Faceti experienta acestei calatorii cu viteza gandului, stiind ca viteza gandului este mai mare 
decat viteza luminii, stiind ca atunci cand calatoriti cu viteza gandului, transcendati spatiu si timp 
si ajungeti acum la nava spatiala Athena. Ne aflam impreuna pe nava spatiala Athena. Urmati-
ma acum catre camerele de vindecare. Dupa ce coboram printr-un alt coridor, ajungem acum 
intr-o camera larga care este plina de mici cabine. Fiecare cabina are un computer individual pe 
care le-am pregatit pentru fiecare dintre voi, pentru ca stiu ca fiecare dintre voi va fi aici cu mine 
impreuna azi. Intrati acum in cabina rezervata voua, cateodata le numesc cabine telefonice. 
Asezati-va in fata computerului si porniti-l. 
 
Acest computer este aliniat si conectat cu datele sufletului vostru, din trecutul, prezentul si 
viitorul pe Pamant si din alte sisteme planetare unde ati trait in aceasta galaxie sau in alte 
galaxii. Computerul este acum pornit si in partea dreapta este un dispozitiv asemanator unui 
ceas, care are numere pe el de la 1 la 12 si un ac sau maneta care se muta de la stanga la 
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dreapta si de la dreapta la stanga. Aceasta maneta, cand o mutati catre dreapta, spune 
computerului sa mearga in viitorul vostru. Mutati acum aceasta maneta catre dreapta si pe 
ecranul calculatorului apar imagini ale voastre cum apareti in acel timp din viitor unde ati ajuns 
cu computerul. 
 
Putem sa calibram aceasta maneta sa se potriveasca cu unitatea de masura a unui an 
pamantesc. Fecare minut, de exemplu, ca fi egal cu un al pe Pamant, adica daca invartiti sau 
impingeti maneta cu o unitate pe calculator, aceasta inseamna ca inaintati cu un am pamantesc 
in viata voastra cate sinele vostru viitor. 2 minute dupa ora 12 pe acest ceas/dispozitiv sunt 
echivalenti cu 2 ani in viitor incepand cu acum. Ok, acum impingeti maneta sau acul acestui 
ceas catre ora 3, adica la si un sfert, adica cu 15 ani inainte in viata voastra, in viitorul vostru. In 
sinele vostru viitor veti fi complet in prezenta voastra pentadimensionala si in dimensiunea a 5-
a. Va aflati acum in sinele vostru evoluat pentadimensional. Observati-va in aceasta stare 
inaltata. Aduceti-a aminte, in aceasta stare, sunteti capabili sa va creati corpul care il doriti, 
inclusiv culoarea parului, cat de tineri aratati, ce fata doriti, ce corp doriti, observati armonia si 
echilibrul manifestate in sufletul vostru. Toate acestea sunt o parte din sinele viitor, din aceasta 
stare de existenta inalta, toate aceste detalii apar pe ecran in fata voastra. Vreau sa va priviti 
atent, si va chem acum sa meditati absorbati acea imagine, acele detalii in mintea voastra 
constienta in camera de vindecare. Intram in meditatie acum, pe masura ce faceti acest lucru. 
(liniste) 
 
Aveti grija sa oveservati cat mai multe detalii posibil, toate aspectele si caracteristicile sinelui 
viitor in aceast stare de inaltare. Vedeti cum ochii vostrii stralucesc, daca puteti. Vedeti un halou 
in jurul umerilor si capului vostru, si cel mai important, vedeti-va intr-o star de calm, echilibru si 
armonie, pentru ca aceasta este esenta sinelui vostru viitor.  
 
Acum, in partea stanga a computerului sunt 2 butoane. Daca apasati pe primul buton de sus, 
atunci aceasta imagine ramane intiparita pe ecran. Daca apasati pe butonul de dedesubt, 
aceasta imagine este coborata si salvata imediat in constiinta Pamantului. Pe masura ce 
aceasta imagine este coborata in constiinta Pamantului, are loc o experienta unificatoare si 
vindecatoare, pentru ca va aduceti in sinele prezent acel echilibru si acea armonie inalta, 
sanatate perfecta, evolutie spirituala din viitorul inalt al sinelui vostru. Aceasta imagine este 
coborata in inconstientul si subconstientul pamantesc. Intram in liniste acum pentru a finaliza 
acum impreuna acest proces pentru fiecare in parte. 
(liniste) 
 
Acest download este acum complet. Puteti sa inchideti acum acest computer, stiind ca toata 
munca voastra a fost transferata cu succes in subconstientul si inconstientul pamantesc, astfel 
incat se va manifesta in cea mai inalta forma si viteza posibila. Computerul fiecaruia se inchide. 
Ridicati-va acum, parasiti cabina si urmariti-ma, iesind din aceasta camera larga si intorcandu-
ne prin coridor inapoi catre prezenta voastra pamanteasca. Parasiti acum nava spatiala Athena 
din dimensiunea a 5-a si calatoriti cu viteza gandului inapoi catre prezenta voastra 
pamanteasca. 
(Intonari “Ta ta ta ta ta…”) 
 
Va aflati acum inapoi in corpul vostru spiritual circa 2 metrii deasupra corpului fizic si reintrati 
acum in corpul vostru fizic intr-o aliniere perfecta, aducand cu voi toata aceasta energie inalta 
de la sinele vostru viitor. Aceasta energie este acum prezenta si activata in prezenta voastra 
spirituala si in corpul vostru fizic. Dati-va un moment in liniste pentru ca aceasta activare sa aiba 
loc in subconstientul si inconstientul vostru. Revedeti acum pentru un moment inca o data 
vizualizarea inalta completa a sinelui vostru viitor pamantesc. Acest download a avut loc cu 
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succes, veti simti si face experienta unei accelarari minunate a procesului vostru evolutiv. 
Predau acum mai departe lui Juliano. Eu sunt Helio-Ah, o zi buna. 
 
Eu sunt Juliano. Stiu ca va aflati inca intr-o stare inaltata, bucurandu-va de energia adusa cu voi 
si de procesarea indeplinita in munca voastra impreuna cu Helio-Ah cu sinele vostru viitor. 
Vreau sa mai dezbat inca 2 subiecte legate de plierea timpului si a spatiului. Ma reintorc acum 
la discutia noastra legata de astrofizica si trebuie sa ne intrebam cum este posibila calatoria in 
galaxie? Pentru ca iata, chiar daca ati avea posibilitatea de a calatori cu viteza luminii, inca ati 
avea nevoie de 36 de ani pentru a ajunge la Arcturus si inca 36 de ani pentru a va intoarce. In 
total, acea calatorie ar dura asadar 72 de ani, adica pentru majoritatea dintre voi, viata voastra 
intreaga. Trebuie sa existe o cale de a depasi spatiul si timpul, aceasta exista si noi o numim 
<plierea spatiului>. 
 
Noi vedem sau vizualizam spatiul ca un carton care poate fi pliat. Plierea spatiului are de a face 
cu o noua tehnologie de propulsie gravitationala care va fi descoperita in curand pe planeta 
voastra. Ceea ce se intampla este ca nava spatiala compreseaza si condenseaza spatiul. 
Spatiul dintre Pamant si Arcturis este de 36 de ani lumina, care reprezinta o distanta uriasa de 
multe miliarde de kilometrii. Aceasta distanta gigantica nu o va puteti imagina cu mintea voastra 
pamanteasca. Asadar vizualizati distanta si spatiul dintre cele 2 planete ca un carton intins plat. 
Acum vedeti cum acest carton este pliat, astfel incat cele 2 puncte de pe acest carton se 
apropie unul de celelalt, acest proces se numate plierea de spatiu si timp. Sistemele de 
propulsie gravitationale ale viitorului vor fi capabile de a plia spatiul folosind aceasta metoda. 
 
Cand pliati spatiu, pliati si timpul, astfel incat nu o sa mai aveti nevoie de 72 de ani pamantesti 
pentru dus intors, sau 36 de ani pamantesti pentru dus catre Arcturus. Calatoria va dura numai 
un moment. Va exista un punct de accelerare maxima a continuumului spatiu-timp. Nu puteti sa 
faceti acest lucru pe Pamant sau aproape de Pamant, pentru ca daca ati face acest lucru, acest 
proces va distorsiona continuumul spatiu-timp si va arunca planeta in dezechilibru. Va trebui sa 
calatoriti catre coridorul Jupiter, si acolo sa faceti acest salt in spatiu si timp catre sistemul 
nostru stelar. Singura calatorie mai lunga ar fi cea de la Pamant la coridorul Jupiter, iar acolo 
veti putea face plierea contiuumului spatiu-timp. 
 
Vom discuta acum scurt un subiect important legat de timp. La nivel global, puteti accelera 
timpul. De ce ati vrea sa accelerati timpul ? De exemplu sa spunem ca v-ati dori ca aceasta 
pandemie sa se sfarseasca cat mai repede cu putinta. Aceasta pandemie dureaza deja mai 
mult de un an si a fost prezis ca cu tot cu vaccin, va dura totul poate inca un an pana cand se 
vor stabiliza lucrurile. Haideti sa spunem ca ati vrea sa accelerati acest proces. Ati putea sa 
faceti 2 lucruri : Unul ar fi sa accelerati timpul catre viitor unde vaccinul a avut succes si toate 
situatia s-a rezolvat si ai putea trimite acea energie din viitor in prezent. Puteti sa va conectati 
asadar cu sinele viitor unde virusul a disparut. 
 
Intr-un final, pandemia va fi stabilizata si va fi eradicata, dar ar putea conduce la daune planetei 
si vietii de pe planeta. Putem sa acceleram anumite evenimente. Aceasta accelerare a unui 
eveniment necesita un numar foarte mare de participanti pentru ca meditatia colectiva sa aiba 
succes. Exista anumite exercitii care au de a face cu eliberarea de karma, pentru ca acest 
eveniment este unul indus karmic. Exista un aspect karmic al situatiei cu COVID-19 in care unii 
platesc o datorie carmica primind aceasta boala a o parte din karma pe care au cauzat-o. 
 
Accelerand timpul necesar pentru inlaturarea bolii in acest feld, cereti indepartarea sau arderea 
datoriilor karmice asociata cu aceasta boala. Aceasta dizolvare a karmei poate sa fie foarte 
ajutatoare la eradicarea pandemiei , care ar avea loc intr-un mod accelerat. 
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Facand un sumar, am revazut si discutat cu voi diferite aspecte ale timpului, am privit asupra 
sistemelor voastre de credinte si asupra naturii circulare a timpului, asupra timpului Galactic, al 
celui din lumea viselor, precum si experienta timpului in diferite dimensiuni. Vreau sa 
concluzionez spunand ca hiperspatiu nu exista timp si existe anumite conditii si zone, cum ar fi 
coridoarele, unde timpul poate fi transcendat. Va multumesc, am atins timpul maxim al intalnirii 
noastre de azi. 
 
Eu sunt Juliano. O zi buna.  
 


