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     Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! In aceasta lectura ne vom concentra pe 
timp, vindecare si dimensiunea a 5-a. Ce este timpul? Cum trebuie sa intelegem relatia dintre 
timp si dimensiunea a 5-a? Care este relatia intre timp si sinele nostrum etern? Acestea sunt 
unele din intrebarile pe care le vom pune si pe care le vom raspunde pentru voi astazi. 
 
Omul este o parte din lumea animala, totusi omul, umanitatea, are abilitatea unica de a intelege 
si a percepe timpul. De fapt, omul este singura specie de pe planeta care este capabila de a 
masura timpul. Aceasta este o capacitate unica in natura, si aduce multe avantaje, dar exista si 
limitari in legatura cu timpul , sau cel putin privitor la cum omenirea priveste timpul. In aceasta 
lectura vreau sa sugerez ca exista o noua cale de a intelege si percepe timpul care este mai 
aliniata cu natura voastra, si, de asemenea, folosind aceasta noua perspectiva, va veti putea 
accelera propria vindecare, si in ultima instanta, veti fi in posibilitatea de a va amplifica si 
accelera propria ascensiune. 
 
Perceptia traditionala a timpului este una lineara. Asta inseamna ca daca vizualizati o linie 
dreapta, unde catre stanga e trecutul, in centrul liniei este prezentul, iar catre dreapta este 
viitorul. Aceasta perceptive si perspectiva este una dobandita prin aculturalizare, sunteti invatati 
si educati cum sa percepeti timpul. Tot ce s-a intamplat in trecut s-a terminat, iar viitorul este o 
poveste nescrisa care se va desfasura, sperand acest lucru, intr-un mod pozitiv, si acum ne 
aflam in prezent. De fapt multe din invataturile mistice invita sa va concentrate numai pe present 
si pe prezenta voastra EU SUNT din prezent. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001waSvNYgdWKVOoJVsoFuQKshWQVi4Z8qpJzHe6GJhnhayDug71jt_sjuSo84xqdytG1uzGGxS4sNIQm_E45vPg8BX_IJRkCVKzEyhJzM9Ce3asrGYAStzkOOoXjgVVYAZZmbiUKHPAHcVPYu72InyRL2iiyNbzgfQRpQaEIFZKT8=&c=&ch=
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Modelul pe care noi, arcturienii, vi-l oferima astazi este diferit. Vedem timpul ca un cerc. In 
mintea voastra, luati acea linie timp si indoiti-o si ondulati-o astfel incat sa creeze un cerc. Acest 
lucru are implicatii profunde pentru existenta voastra si pentru toate aspectele fiintei voastre. 
 
In primul rand, vazand timpul in mod corect ca un cerc, demonstrati ca trecutul, prezentul si 
viitorul interactioneaza. Cine ati fost in trecut are un efect asupra prezentului, dar si mai 
important, cine veti fi in viitor va afecteaza la fel prezentul. Va aflati pe un drum evolutionar care 
este accelerat si care se indreapta spre o lumina inalta. Cand privim in viitor, putem vedea cu 
usurinta ca sunteti pentadimensionali. Eu pot vedea ca ati devenit un Maestru Ascensionat. Pot 
vedea ca fiecare dintre voi este vindecat de orice slabiciuni sau imperfectii care va apasa in 
dimensiunea a 3-a. Daca ma intorc la perceptia lineara a timpului, atunci as putea spune, pai  o 
sa va trebuiasca 4 sau 5 vieti sa va curati de aceasta problema sau imperfectie. Poate nu o sa 
ascensionati in aceasta viata; poate ca aveti nevoie de inca o viata sau doua vieti. Cred ca 
acest mod de a vedea lucrurile este unul valid, dar repet, este modul tridimensional linear. 
Folositi cercul. Interactionati cu acea parte din voi acum care a ascensionat, si care a incheiat 
cu succes cu toate imperfectiile care va apasa acum in a 3-a dimensiune. 
 
Asadar teoria principala noua este ca interactionati acum cu toate aspectele sinelui vostru, cel 
trecut si cel viitor. In timpul acestei lecture va voi arata metode cum puteti sa interactionati cu 
succes cu trecutul, cu ajutorul lui Helio-Ah. Pentru cea mai mare parte, oamenii nu privesc in 
trecut atunci cand sunt apasati de traumele sau circumstantele nefericite care par sa fi contribuit 
la blocaje sau neuroze in viata voastra actuala. Avem cai de a rezolva acele traume din trecut 
folosind astfel de tehnici, precum camerele de vindecare ale lui Helio-Ah. Vreau sa mai fac o 
precizare: in alte vieti, unii dintre voi ati atins succese si realizari inalte spirituale. Stiu ca unii 
dintre voi ati fost preoti in Egiptul antic si ca ati avut puteri deosebite si ati dezvoltat capacitate 
remarcabile. Unii dintre voi au fost chiar pe alte sisteme planetare, precum Lira, sau pe Pleaide, 
unde ati fost un Maestru Ascensionat si un invatator a frecventelor de lumina spirituale inalte.  
Acum ca va aflati in dimensiunea a 3-a, o parte din acele experiente si abilitati din aceste vieti 
trecute pot fi blocate sau mai dificil accesabile. Puteti insa, conectandu-va cu vietile voastre 
anterioare, sa va activati aceste puteri si abilitati care le-ati abut in acele vieti trecute si sa 
aduceti acea energie in prezent. 
 
Aceasta este o tehnica similara pe care o folosim si in vindecarea in viitor. Vindecarea in viitor 
include procesul de a calatori catre acea parte a sinelui vostru din viitor, unde sunteti vindecati, 
si sa aduceti acea energie completa din viitor inapoi in prezent. Vindecarea vietiilor anterioare 
functioneaza pe acelasi principiu, numai ca mergeti in trecut. Pe scurt, abilitatea de a percepe 
timpul este una din adevaratele abilitati si cadouri ale omului in lumea animala. Din nefericire, 
umanitatea a antrenat perceptual pe toti sa perceapa timpul unidimensional si plat, intr-un mod 
linear. 
 
Noi, arcturienii, va oferim un nou model al timpului bazat pe interactiunea dintre prezent cu 
trecutul si viitorul. Vreau sa privim impreuna asupra acestui concept si a perceptiei Creatorului 
si a timpului. Folosind modelul linear al timpului produce multe paradoxuri si probleme de 
nerezolvat, mai ales cand incercati sa intelegeti sensul creatiei si cum aceasta a inceput. 
Fizicienii vostrii moderni au determinat ca universul are o varsta de 13,7 miliarde de ani. 
Inceputul universului este descris ca fiind un "Big Bang", dar exista o problema nerezolvata 
pentru ca nimeni nu pare sa inteleaga ce s-a intamplat inainte de Big Bang. Se pare ca nu 
exista niciun mod rezonabil de a fla deoarece nu exista nici o dovada sau metoda stiintifica care 
poate studia ceea ce s-a intamplat inainte. 
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Daca urmati acest model mai nou in care tiimpul este o functie circulara, atunci vezi vedea ca 
inceputul interactioneaza cu prezentul si viitorul. De aceea, nu este nevoie de a pune intrebarea 
ceea ce s-a intamplat inainte de Big Bang. O astfel de intrebare se bazeaza pe gandirea 
lineara! Modelul linear este baza fizicii Newton-iene si este chiar folosita in fizica cuantica 
moderna. Totul are un inceput si un sfarsit. Acest lucru nu este adevarat in modelul circular al 
timpului. Este la fel de important de a intelege cum acest model circular se aplica sufletului. 
Perceptia voastra este una ca va nasteti, traiti aceasta viata si muriti, si apoi poate va 
reincarnate, si urmariti mai departe acest model linear. Uneori poate chiar aveti perioade de 
indoiala daca exista intr-adevar viata dupa moarte. La fel poate chiar aveti indoiala ca daca mai 
existati ca fiinta cand se termina viata. Dar atunci cand priviti la modelul circular al timpului, 
atunci intelegeti imediat ca voi si sufletul vostru sunteti o parte din acelasi ciclu al timpului care 
interactioneaza cu trecutul, prezentul si viitorul. 
 
Doresc sa fac un comentariu spiritual despre energia cunoscuta din expresia "Eu sunt ceea ce 
eu sunt". Aceasta fraza a devenit un principiu unificator pentru a va centra in unitate cu 
Creatorul si cu Sinele Inalt. Se bazeaza pe fraza hebraica provenita din Geneza in care 
Dumnezeu isi dazvalue numele. Folosita pentru numele Creatorului, aceasta expresie este 
tradusa acurat in acest fel: “Eu voi fi ceea ce voi fi”. Aceasta expresie identificatoare este 
cunoscuta in Kabala ca fiind un nume sacru si puternic al Creatorului. Creatorul se prezinta lui 
Moise dezvaluindu-si numele: “Eu voi fi ceea/tot ce voi fi”. In hebraica, cuvantul “a fi” are 
trecutul, prezentul si viitorul implicit in sine. Astfel traducerea corecta in hebraica a expresiei 
“Ehyeh Asher Ehyeh” este “Eu voi fi ceea/tot ce voi fi”. Totusi, misticii moderni si studentii bibliei 
au tradus aceasta expresie ca “Eu sunt tot/ceea ce sunt”, implicand numai prezentul. Unii mistici 
au adaugat o a 2-a traducere “Eu am fost tot/ceea ce am fost”. Astfel aceasta fraza poate fi 
tradusa incluzand toate 3 variantele: Eu am fost tot/ceea ce am fost, Eu sunt tot/ceea ce eu 
sunt, Eu voi fi tot/ceea ce voi fi. Asta implica din nou ca timpul este circular, ca toate partile 
Sinelui interactioneaza. Voi sunteti similari Creatorului, si aveti aceasta abilitate de a face 
experienta timpului intr-un mod circular. 
 
Meditand pe aceasta fraza va poate ajuta sa faceti experienta adevaratei voastre nature, care 
include am fost, sunt si voi fi. Sunteti create in imaginea Creatorului, dar asta nu inseamna intr-o 
imagine fizica, ci mai degraba, ca aveti aceasi esenta in voi insiva. Si voi aveti energia complete 
“Eu am fost tot/ceea ce am fost, Eu sunt tot/ceea ce eu sunt, Eu voi fi tot/ceea ce voi fi”. Aceste 
3 stari de constienta reprezinta aspecte ale timpului circular. Sunt atat de importante pentru a va 
intelege multidimensionalitatea si propria ascensiune, si de asemenea pentru vindecarea 
voastra personala. Vom privy asupra conceptului numit de mine Sinele Multidimensional si vom 
vedea cum se leaga de aspectul circular al timpului. Vom folosi conceptul unificat “Eu am fost 
tot/ceea ce am fost”, “Eu sunt tot/ceea ce eu sunt” si “Eu voi fi tot/ceea ce voi fi”. 
 
Am descris prezenta multidimensionala ca traind in mai multe dimensiuni simultan. Aceasta 
inseamna ca va aflati in acest plan pe Pamant, dar poate va aflati si pe Pleiade, sau poate va 
aflati pe una din navele spatiale ale lui Ashtar, toate in acelasi timp. Cand descriu aceasta 
experienta oamenilor, la inceput poate parea ilogic. Cum poate cineva trai vietei duble sau triple 
in alte dimensiuni in acelasi timp, in timp ce se afla si pe Pamant? Devine si mai misterios cand 
va spun ca aceasta prezenta multidimensionala se afla mai mult in aliniere cu adevarata voastra 
natura. Experienta unidimensionala cu care ati crescut in aceasta experienta este perceputa 
printr-o lentila timpului linear.  
 
Priviti timpul ca fiind circular. Cine ati fost in trecut? De exemplu, poate ati fost un student al lui 
Ptaah pe Pleiade, sau poate ati fost unul din comandantii unei nave spatiale care calatoreste 
prin aceasta galaxie. Poate ati fost pe Arcturus cu noi, sau poate va aflati in Egiptul antic 
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lucrand cu siriusienii in vietile anterioare. Atunci cand faceti experienta timpului in mod circular, 
atunci acele parti din viata voastra interactioneaza cu prezentul vostru. Tineti minte, sunteti 
multidimensionali, si puteti avea aceste vieti simultane. Este un mare avantaj care il prezinta 
aceasta experienta multidimensionala . Avantajul principal este ca puteti aduce energia, 
cunostiintele si abilitatile din aceste vieti multidimensionale in prezentul vostru pe Pamant. 
Poate aveti cunostiinte ale calatoriei in spatiu pe care o are un ofiter sau commandant pe 
navele lui Ashtar. Poate aveti abilitatile vindecatoare a unui Maestru Ascensionat de pe planeta 
luna Alano. Alano ar putea fi un loc unde ati vrea sa fiti in viitor. Pe Alano, exista anumite tehnici 
de vindecare cu sunet si energie telepatica si locutorii opereaza vindecari cu mainile lor, ceea 
ce voi ati numi in limbajul vostru vindecari miraculoase. Cand deveniti constienti de prezenta 
voastra multipla, atunci puteti accesa parti personale din viitor sau din trecut ale sinelui vostru. 
 
Acum va invit sa privim mai atent la vindecare si cum puteti sa va intensificati propriul process 
de vindecare folosind acest concept al timpului circular intr-un mod efectiv. Pentur urmatoarea 
parte a aceste lecture despre timp si vindecare, o invit pe Helio-Ah sa va vorbeasca, si apoi ma 
voi intoarce sa continui. 
 
(Incantari Helio-Ah) Fiti constienti ca fiecare silaba din numele meu are puteri vindecatoare 
speciale. Incantarile mele incep sa usureze si sa dezbine blocaje din aura voastra care stau la 
baza unor boli si discomfort. Ascultati cu atentia aceste sunete si tonuri sacre. Sunetele va ajuta 
sa creati o vibratie si energie vindecatoare care pot slabi blocajele energetice si pot ajuta la 
indepartarea acestora din campul vostru energetic. Ascultati va rog inca o data in timp ce 
intonez. (Tonuri Helio-Ah de mai multe ori, vezi inregistrarea audio). Fie ca energia 
vindecatoare a acestor tonuri sa patrunda in aura voastra si sa porneasca procesul de 
vindecare. Intram acum intr-o scurta meditatie pentru a permite frecventelor vibrationale sa isi 
faca efectul complet asupra voastra. 
(Liniste) 
 
Acum va voi vorbi despre camerele de vindecare. Aceste camere de vindecare au puteri 
speciale. Camerele mele de vindecare se afla pe nava spatiala mama Athena. Functionarea lor 
se bazeaza pe principiul timpului circular despre care Juliano v-a explicat. Fiecare camera de 
vindecare are un computer unic care este direct corelat si aliniat cu istoria sufletului vostru si 
include in acelasi timp trecutul vostru, prezentul vostru si viitorul vostru. Aceste computer au fost 
create si dezvoltate in aliniere cu tehnologiile pentadimensionale. Pleiadienii au si ei aceste 
tipuri de computer. Noi, arcturienii, le avem de asemenea, la fel si cei din Lira. Aceste 
computere sunt atat de avansate incat sunt legate sau conectate direct in aura voastra. Acestea 
sunt capabile sa raporteze momentul mortii voastre fizice, daca am avea nevoie de acea 
informatie. Aura voastra contine un volum nelimitat de informatii despre sufletul vostru si istoria 
acestuia. Computerele noastre sunt holografice si aura voastra este deasemenea holografica. 
 
In acest exercitiu, va voi aduce cu mine in camerele de vindecare care au fost pregatite si 
aliniate special pentru fiecare dintre voi. Vizualizati acum un coridor de lumina care coboara 
deasupra voastra. Simtiti prezenta mea si o lumina aurie albastra care umple acest coridor. 
Respirati adanc si dati voie aurei voastre, spiritului vostru, sa plece temporar din corpul vostru 
fizic. Dar, pe masura ce se intampla acest lucru, stiti si fiti siguri ca sunteti legati sigur cu un 
cordon astral de corpul vostru fizic, si ca va veti intoarce la acesta pe Pamant. Calatoriti acum 
prin acest coridor cu viteza gandului (tonuri: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta). 
Calatoriti prin coridor si va aflati acum la celalalt capat al acestuia care va aduce la intrarea pe 
nava noastra mama, Athena. Haideti, intrati in ea acum. Eu, Helio-Ah, va imbratisez. Suntem 
impreuna din nou pe nava noastra pentadimensionala. Simtiti va rog minunea de a fi in aceasta 
stare extiinsa de lumina pe o nava spatiala arcturiana care este in masura de a calatori 



   Lectura Group of Forty Lecture, iunie 2016 

 

5 
 

interdimensional prin hiperspatiu, in intreaga galaxie. Avem tehnologie pe aceasta nava care 
depaseste cu mult imaginatia voastra. Fiecare dintre ferestrele noastre este ca un telescop 
gigantic. Cand va uitati prin una din aceste ferestre acum din nava spatiala, puteti vedea pana 
in centrul galactic. Puteti vedea planeta luna Alano. Puteti vedea planeta voastra mama, ii puteti 
vedea pe cei din Lira, pe Siriusieni, si puteti de asemenea sa vedeti orice grup planetar din 
intreaga galaxie. Exista si alti arcturieni in acest moment pe nava. 
 
Avem anumite sarcini de implinit, asadar urmariti-ma pe masura ce ne apropiem de camerele 
de vindecare. Multi dintre voi au mai fost aici si inainte, asta nu este prima voastra data aici. 
Exista cam 80 de capsule vindecatoare asezate in siruri. Intrati intr-una din acestea acum. Veti 
intra in una care este corelata si pregatita pentru voi. De indata ce intrati in aceasta capsula, 
inchideti usa si porniti calculatorul. Exista 2 butoane pe partea dreapta si unul pe partea  
stanga. Acela din partea stanga porneste calculatorul si il face sa se alinieze la fiinta voastra, la 
viata voastra si la istoria sufletului vostru. Apasati-l acum. Computerul creaza o interactiune 
electromagnetica cu aura voastra. Acesta poate sa va arate vizual calatoriile sufletului vostru in 
aceasta galaxie. Mai exista si  butoane pe partea dreapta. Pe unul scrie “Salveaza”. Il folosim 
dupa ce am schimbat sau remodelat amintirile din trecut, atunci cand apasam salvam memoria 
remodelata in subconstientul persoanei pe care o vindecam. Celalalt buton de mai jos se 
numeste “Schimba”. Acest buton, cand il apasati va da permisiunea de a chema si aduce o 
imagine sau o memorie in fata voastra pentru a o schimba si remodela. Acest buton trebuie sa 
fie folosit cu mare respect. Trebuie sa aveti cea mai inalta intentie si ce mai inalta claritate cand  
remodelati si schimbati ceva din trecutul vostru care este stocat in memoria voastra. O alta 
informatie importanta este ca subconstientul, superconstientul si chiar sufletul vostru sunt 
capabile sa comunice prin imagini vizuale. Limbajul intra in scena mai tarziu. Imaginile vizuale 
sunt cai puternice de a interactiona cu subconstientul pentru acest tip de vindecare. Vindecarile 
cu tehnicile pe care le descriu sunt de 10 ori mai puternice decat cele in care folositi 
vizualizarea. 
 
Acum priviti din nou computerul in capsula de vindecare. Exista in fata voastra posibilitatea de a 
forma sau alege ce doriti sa cautati, catre stanga sau catre dreapta. Atunci cand exprimati 
intentia de a merge catre stanga, computerul va va duce in trecutul vostru. Cand alegeti si 
formati catre dreapta, va accesa viitorul vostru. Pentru aceasta lectie, doresc sa va invit sa 
formati si sa alegeti sa accesam viitorul vostru. Vizualizati acum ceea ce formati sau miscati 
este ca un ceas si ca acest ceas are un aratator care se afla acum la ora 12, jos e ora 6, in 
stanga e ora 9 si in dreapta e ora 3. Acum mergem in viitor si intoarceti cu intentia voastra 
ceasul inainte pana la ora 3. Alegeti acum sa miscati totul catre dreapta, catre viitor. Vom merge 
in viitor. Aduceti-va aminte, viitorul interactioneaza cu prezentul. Dar in acest moment din viitor 
in care alegeti sa mergeti va aflati deja in corpul vostru pentadimensional. Va aflati intr-o lumina 
magnifica vindecatoare. Toate imperfectiile personale au fost vindecate. Sunteti un adevarat 
maestru pentadimensional, si sunteti in stare de a va schimba corpul in orice fel doriti. Puteti sa 
il schimbati sa arate mai tanar, asa cum doriti sa fie. Puteti sa aveti cat de mult par doriti. Corpul 
vostru isi poate asuma orice forma, chiar una a unui extraterestru, care poate e necunoscuta 
voua dupa standardele curente. Dupa cum stiti, noi, arcturienii, avem o aparitie care a fost 
descrisa ca niste balerini si balerine slabuti. Acum doresc sa va creati in mintea voastra, sa va 
vedeti in forma in care va place si care va implineste.  
 
Fiti constienti ca toate alteratiile genetice sunt acum aduse spre vindecare in dimensiunea a 5-
a. Aura voastra este complet eliberata de orice atasamente, gauri, sau orice alte elemente 
dense in dimensiunea a 5-a. Lucrati acum asupra acestei imagini care va reprezinta si intram in 
meditatie pentru ca sa va concentrati pe acest lucru.  (Incantari OOOOHHHMMM, 
OOOHHHMMM.) 
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Cand sunteti gata, apasati pe butonul “Salveaza”, astfel aceasta imagine cu voi insiva, care 
include acel sine inalt, pentadimensional vindecat, este salvata acum in computer. Vom aduce 
acum aceasta imagine inapoi in prezzent. Tineti mana voastra dreapta apasata pe butonul 
“Salveaza” si cu mana voastra stanga intoarceti ceasul timpului de la ora 3 inapoi la ora 12. 
Cand ati ajuns la ora 12, luati-va mana de pe butonul “Salveaza” si acum acea imagine 
interactioneaza cu prezenta voastra EU SUNT. (Incantari OOOHHHMMM.) Lumina 
vindecatoare, energiile vindecatoare din viitor interactioneaza acum si creaza aceasta minunata 
vindecare personala pentru fiecare in parte. Vom intra in liniste pentru un scurt moment pentru a 
putea face acest lucru. (Liniste) 
 
Vreau sa va explic ca pentru vindecari ale trecutului vostru, calatorim in trecut. Puteti calatori 
catre o viata cu experiente negative sau una cu experiente pozitive. De exemplu, daca ati fost 
un saman nativ american si doriti sa va recuperati capacitatile puternice pe care le-ati dobandit 
in aceasta experienta, putem calatori in trecut si sa va ajutam sa aduceti cu voi inapoi acest 
cadou, aceasta capacitate. Astfel, mergand in trecut nu inseamna sa calatoriti si sa va ocupati 
numai de evenimente si situatii negative. Puteti sa va intoarceti si la evenimente pozitive. Va pot 
conduce asadar si in experiente de viata pozitive. 
 
Acest computer va poate duce si in vieti anterioare de pe alte planete. Va pot acompania catre 
o viata anterioara pe o alta planeta cand ati fost in Pleiade  de exemplu, sau cand va aflati pe 
Arcturus, sau cand va aflati in Lira. Poate doriti sa aduceti inapoi cu voi acele cadouri, acele 
unelte spirituale foarte inalte pe care le-ati dobandit in acele vieti pe alte planete. Va rog sa 
intelegeti asadar, ca intorcandu-va in timp nu inseamna ca veti cauta numai dizolvarea 
traumelor din trecut. Puteti sa mergeti in trecut si sa aduceti cu voi lectii inalte si capacitati inalte 
din trecutul sinelui vostru in prezent. Toate sunt capabile acum de a interactiona cu voi. 
 
Timpul nostru este scurt, astfel vom opri computerul acum, va rog sa il inchideti. Va rog sa iesiti 
din capsula si sa ma urmariti acum pe masura ce parasim aceasta sala de vindecare. Ajungem 
intr-o sala generala, unde puteti intalni si vedea cativa dintre maestrii si invatatorii arcturieni, 
care va saluta calduros si va imbratiseaza. Acum urmariti-ma prin iesire si calatorim prin coridor 
inapoi catre Pamant. (Ta ta ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta.) Calatoriti cu viteza gandului 
prin coridor, ajungeti inapoi in camera voastra pe Pamant si va aflati cam 2 metrii deasupra 
corpului vostru fizic. Aliniati-va cu corpul vostru spiritual, eteric astfel incat aura voastra sa fie in 
perfecta aliniere cu corpul vostru fizic. Numar pana la 3 si cand ajung la 3, intrati in corpul vostru 
pamantesc in aliniere perfecta. 1, 2, 3 – intrati acum. Toate aceste energii pozitive inalte de 
vindecare sunt aduse inapoi in corpul vostru fizic prin aura voastra. Corpul vostru fizic si campul 
vostru energetic sunt actualizate exact asa cum ati dorit ca acest lucru sa se intample. Dati voi 
ca acest proces sa aiba loc, permiteti aceasta integrare. 
 
Pe masura ce realizati aceasta integrare, vreau sa va vorbesc scurt despre spatiu. O cale de a 
atinge intelegerea spatiului este de a-l privi ca o unitate cu timpul. Priviti timpul ca o energie 
circulara. Exista si conceptul de a indoi sau plia spatiul. Dupa cum stiti, in dimensiunea a 5-a, 
spatiul nu este asa cum il experimentati voi in dimensiunea a 3-a. Timpul si spatiul sunt 
prezentate din perspectiva Teoriei Relativitatii a lui Einstein ca fiind “continuumul spatiu-timp”. 
Nu se poate vorbi despre spatiu fara a se vorbi despre timp. Va puteti apropia de acest nivel de 
intelegere a continuumului spatiu-timp in lumea spiritual prin exercitiul de pliare sau indoire a 
spatiului. Idea de pliare a spatilui este de a privi distanta dintre 2 obiecte si de a vizualiza spatiul 
dintre acestea  ca fiind reprezentat de o foaie de hartie sau carton. Apoi, in mintea voastra, pliati 
aceasta foaie ca un acordeon, astfel cele doua obiecte care erau departate dintr-o data sunt 
unul langa celelalalt, spatiul dintre acestea prabusindu-se in sine. Voi pliati in fiecare noapte 
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spatiul cand dormiti. Pliind spatiul in visul vostru, faceti o gama foarte variata de experiente care 
va pot conduce peste tot in galaxie, dar faceti aceasta experienta intr-o perioada de timp foarte 
comprimata. Puteti avea un vis in care faceti o calatorie vasta prin galaxie si va intalniri cu 
diferite fiinte si vizitati multe planete. Daca eu, ca observatory, v-as observa in timpul somnului 
si as observa faza de somn REM (rapid eye movement, care apara atunci cand visati) in timp ce 
dormiti, atunci v-as raporta ca visul vostru poate a durat numai un minut, desi totusi voi ati fi 
putut face o experienta care ar fi acoperit ani de zile.  Timpul a fost scurtat in visul vostru pentru 
ca spatiul a fost pliat. Atunci cand pliati spatiul, schimbati si timpul, astfel acesta este unul dintre 
secretele complexe ale calatoriei in spatiu si timp. Deoarece atunci cand pliati spatiul si timpul 
devine pliat. 
 
Abilitatea de a plia spatiul este si unul din secretele calatoriei in timp si a calatoriei catre sisteme 
solare foarte indepartate.  Ideea este ca va proiectati in adancul galaxiei. Cu totii stiti ca cea mai 
apropiata stea ar putea fi 4 ani lumina distanta, adica ar trebui sa treaca 4 ani pentru ca lumina 
sa calatoreasca sis a ajunga la acea stea. Ce s-ar intampla daca ati merge catre o stea care ar 
fi la mii de ani lumina distanta? Mai intai trebuie sa va proiectati gandurile catre acea stea. Ceea 
ce vedeti de pe Pamant este acea stea acum mii de ani in trecut. Cand va uitati sus pe cer, si 
vedeti acele obiecte, le vedeti asa cum erau in trecut. Vedeti si soarele asa cum era acum 8 
minute, pentru ca atat de mult timp trebuie sa treaca pentru ca lumina lui sa ajunga la Pamant. 
Atunci cand doriti sa calatoriti inapoi in timp, va proiectati catre un loc in timp si spatiu care se 
afla in anii trecuti. Va proiectati deasupra Pamantului in acel timp trecut, si de acolo va proiectati 
pe Pamant in trecut. 
 
Mai exista inca un pas in acest proces, iar cellalalt pas este de a plia spatiul si timpul astfel incat 
sunteti acolo pe Pamant intre prezent si punctul din trecut pe care doriti sa il vizitati. Vreau sa 
inchei aceasta lectura cu un mic mesaj de la Arhanghelul Mihail Eu sunt Helio-Ah. 
 
Salutari, eu sunt Arhanghelul Mihail! Sunt bucuros ca Juliano si Helio-Ah va vorbesc despre 
prezenta "Eu sunt, Eu voi fi, Eu am fost”. Exista o putere foarte speciala in aceste cuvinte pe 
care le cunoastem in Kabala ca fiind numele Creatorului. Acesta este numele lui Dumnezeu asa 
cum a fost dezvaluit lui Moise la tufisul care ardea: "Eu voi fi ceea/tot ce voi fi". Acest nume 
intonat corect, va va amplasa la un nivel de existenta care rezoneaza cu timpul si spatiul extins. 
Aveti aceasi calitate ca si Creatorul. Cand auziti cuvintele numelui Lui, atunci veti intra intr-un 
stadiu si o secventa de timp unde acesta este circular. Voi canta acum acest nume sacru in 
hebraica, “Ehyeh Asher Ehyeh”. Ascultati pur si simplu aceste tonuri, iar aceasta va va ajuta sa 
mentineti acea vibratie in constienta voastra. 
 
(Incantari: Ehyeh, Asher, Ehyeh. Ehyeh, Asher, Ehyeh. I will be that I will be. I am that I am. I 
was that I was). Fie ca aceste 3 aspecte ale trecutului, prezentului si viitorului sinelui vostru, sa 
se uneasca intr-o singura energie. (Canta: Ehyeh, Asher, Ehyeh.) Vom intra in liniste acum pe 
masura ce voi uniti aceste 3 parti in voi. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Tufisul care ardea exista in 
trecut, prezent si viitor. De aceea acest foc nu s-a consumat, pentru ca era tufisul era prezent in 
trecut, prezent si viitor in acelasi timp. Era acelasi aspect deodata, astfel nu s-a stins. Nu putea 
sa se stinga si stralucea in aceasta unitate. Desigur, aceasta este energia care o aveti, care va 
sta la dispozitie si aceasta va fi energia care o veti folosi la ascensiune. Veti combina viitorul 
sine cu cel prezent si toate puterile sinelui din viitor vor fi disponibile in sinele vostru prezent. Si 
asa este.  
 
Eu sunt Arhanghelul Mihail. O zi buna.  
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