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(Nota autorului: Corpul Subtil este format din puncte focalizate, numite chakre. Corpul subtil 

are puteri supranaturale, ca si conexiuni cu vietile anterioare. In multe dintre traditiile Estice, ca 

si Misticismul Indian si Budismul, Corpul Subtil este format din straturi de campuri energetice 

umane, care contine corpul astral, aura si corpul fizic. In textele mistice moderne, Corpul Subtil 

este numit Corpul Divin, iar puterile sale superioare multidimensionale ii sunt recunoscute, ca si 

abilitatea de a transmigra, a te uni intr-un corp de lumina, numit Corpul de Lumina al omului si 

sa ascensionezi. Pe masura ce evoluezi spiritual, poti obtine acces si control mai bun la Corpul 

tau Subtil.) 

 Salutari, dragi prieteni seminte stelare! Sunt Juliao. Noi suntem Arcturienii! 

 Astazi vom discuta despre Corpul Subtil si despre relatia sa cu corpul vostru fizic si de 

asemenea relatia sa cu aura. In general, din perspectiva noastra, cand spunem aura, ne referim 

doar la campul de energie al corpului fizic. De aceea, aura este in mare tridimensionala, dar desi 

are bineinteles conexiuni cu alte campuri de energie, dar predominant aura este 

tridimensionala. Corpul Subtil include aura, dar se duce dincolo de dimensiunea a3-a si este 

capabil sa faca lucruri remarcabile si uimitoare. Astazi, voi vorbi despre Corpul Subtil si despre 

unele dintre abilitatile sale. 
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 Asi dori sa prezint acest subiect, vorbind despre o abilitate speciala a Corpului Subtil, 

care este aceea de a cauta si gasi alte forme de viata in galaxie. Am auzit, amuzandu-ma, cum 

actualii astronomi de pe Pamant cauta viata extraterestra si comunicatii extraterestre cu 

ajutorul programului SETI [ Nota Editorului: Cautare de Inteligenta Extraterestra]. Sunt sigur ca 

ati vazut acele telescoape radio uriase ce se misca permanent si scaneaza cerul pentru un 

contact cu o inteligenta superioara. Pana in acest moment, ei nu au gasit vreo asemenea 

comunicatie. 

 Aceasta este comparabil cu a cauta un ac intr-un car cu fan, datorita distantelor ce sunt 

implicate. Trebuie sa fie luat in calcul enormitatea spatiului exterior si norocul extraordinar pe 

care cineva trebuie sa-l aiba, pentru a coordona urmatorii factori: 1-miscarea de 

revolutie(rotatie) a Pamantului si a sistemului solar, 2-miscarea de revolutie a stelelor si 3-

miscarea de revolutie a Galaxiei. Aceasta ar putea lasa o portita deschisa doar pentru cateva 

secunde, pentru a permite ca un contact sa fie gasit. Bineinteles, in incercarea de a face un 

contact cu o alta civilizatie galactica, semnalul ar trebui sa aiba o enorma putere si foarte multi 

Wati. Aceasta ar necesita o enorma cantitate de energie pentru a produce asa o putere. 

 Apoi, problema finala este, bineinteles distanta. Voi stiti cat de vasta este galaxia. A fost 

estimat ca, Pamantul din sistemul vostru solar este la aproximativ 2/3 distanta de centrul 

galaxiei, iar aceasta se afla la 26000 pana la 30000 ani lumina de la centrul galactic. Aceasta 

inseamna ca semnalului radio iar trebui 26000 de ani sa ajunga la centru. Noi vedem toata 

aceasta incercare a programului SETI ca si primitiva. Noi avem tehnologii superioare pe care le 

folosim, ce au o acuratete si usurinta mare, pentru a gasi si identifica viata prin galaxie. 

Metodologia aceasta pe care noi o folosim, implica folosirea Corpului Subtil. 

 Corpul Subtil poate scana pentru a gasi forme de viata in galaxie. Noi avem abilitatea de 

a creste operarea si implementarea Corpului Subtil. Asi putea spune ca Corpul Subtil poate lucra 

in coordonare cu anumite sisteme de computere avansate si prin aceasta metodologie, noi am 

fost capabili sa identificam pana in acest moment, 5000 de civilizatii avansate in Galaxia Calea 

Lactee. Aceasta abordare si metoda, va arata o mostra a abilitatilor Corpului Subtil, deoarece 

Corpul Subtil se poate intinde peste spatii vaste, poate trece prin diferite dimensiuni spatiu-

timp si lumi, si poate ajunge chiar si in alte galaxii. 

 In exercitiile noastre, noi avem abilitatea sa calatorim cu viteza gandului. Iar viteza 

gandului este mai rapida decat viteza luminii. Ca si efect, viteza gandului si calatoria Corpului 

Subtil cu viteza gandului este nemasurabila in terminologia de pe Pamant. In unele cazuri, 

calatoria cu viteza gandului ar fi instantanee. Aceasta inseamna ca Corpul Subtil, cu instructiuni 

si pregatiri speciale, poate chiar traversa galaxia sau chiar ajunge in alta galaxie, cu aceasta 

viteza enorma. 



 

3 
 

 Corpul Subtil are receptori pe el si cand va programati Corpul Subtil, atunci va puteti 

activa acei senzori speciali de pe el, care ar identifica si ar fi utili in cautarea de civilizatii 

galactice extraterestre.  In acest mod noi identificam si cautam prin galaxia Calea Lactee, dar 

noi avem avantajul experientei, noi avem avantajul unor sisteme speciale de calculatoare-

integrate, ce lucreaza impreuna cu Corpul Subtil. 

 Aceasta discutie se leaga in mod particular cu misiunea noastra, deoarece misiunea 

noastra este sa ajutam Pamantul si sa ajutam umanitatea pe diferite nivele. Nivelul numarul 

unu este ajutorul in pregatirea si consultarea cu umanitatea si cu semintele stelare despre 

Ascensiune si ceea ce inseamna aceasta. A doua parte a misiunii noastre este sa activam si sa 

pregatim specia cunoscuta ca si umani sau rasa Adamica, sa evolueze catre o constiinta 

planetara superioara si taramuri superioare, altfel spus, sa evolueze intr-o specie superioara, pe 

care noi o numim Omul Omega. Aceasta ar fi o adaptare si o imbunatatire in functionare peste 

Homo sapiens, Neanderthal, Cro-Magnon si alte specii ce sunt din familia voastra. 

  Omul Omega are trasatura speciala a integrarii Constiintei Planetare si abilitatea de a 

interactiona cu dimensiunea a 5-a si de asemenea, abilitatea de a lucra cu, si a integra Corpul 

Subtil si functiile acestuia. Energiile Corpurilor Subtile ale tuturor civilizatiilor din aceasta galaxie 

interactionaeaza unele cu altele. Aceasta este o observatie deosebita, iar aceasta in parte 

explica, de ce noi ca si fiinte extraterestre din dimensiuni superioare, avem o misiune de a lucra 

si a de a interactiona cu voi. Campurile de Energie Subtila ale tuturor fiintelor vii sunt parte a 

Campului Unificat al Constiintei Galactice. Aceasta inseamna ca ceea ce se intampla unei 

civilizatii sau unei planete, ca de exemplu Pamantul, afecteaza si se inregistreaza si 

interactioneaza cu alte campuri de energie din galaxie. Aceasta inseamna ca ceea ce faceti si 

cum abordati aceste polarizari, conflicte si lupta intre viata si moarte a biosferei, va afecta 

campul de Energie Subtil al altor fiinte din galaxie. Din aceasta cauza Consiliul Galactic, ce este 

format din Maestri Ascensionati Galactici, au un interes pe Pamant. Ei au directionat fiinte 

evoluate, ca si Arcturienii si alti Maestrii Ascensionati Galactici, sa lucreze direct cu pamantul. 

 Actiunile de baza de pe Pamant si energiile voastre au fost prinse si receptionate de 

catre cei cu o constiinta inalta si care au cautat si primit Campurile voastre de Energie Subtila. 

De aceea , noi folosim energia si abilitatile noastre, pentru a ajuta la motivarea si asistarea in 

evolutia voastra, iar aceasta implica multe invataturi si consultatii. In ultimii 100 de ani s-a 

observat o crestere a Constiintei Planetare si o crestere a Maestrilor Ascensionati, ghizi si 

invatatori, ce au venit pe Pamant si au cautat sa promoveze o constiinta si o evolutie 

superioara. 

 Corpul Subtil are puteri deosebite, iar aceasta include abilitati psihice si de asemnea 

abilitati ce implica calatoria interdimensionala, descoperirea si interactiunea cu alti Maestrii 

Ascensionati din galaxie. Pot spune ca in momentul acesta, in anul 2020, niciodata pe aceasta 
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planeta, nu au mai existat asa multe contacte cu fiinte dimensionale superioare, cum este 

acum, iar aceasta include contactele prin channeling. Include contactul direct cu fiintele 

extraterestre, iar in unele cazuri, include rapiri de joasa energie de catre fiinte din dimensiunea 

a4-a. Exista de asemenea si calatorii de energie superioara, cand oameni in mod voluntar se 

deplaseaza pe nave stelare. Aceasta include si munca ce are loc in Timpul Viselor. 

 Corpul Subtil este extrem de activ in Timpul Viselor si sunt unele seminte stelare ce 

lucreaza in special in Timpul Viselor. Frumusetea lucrului in Timpul Viselor este aceea ca aveti 

acces direct la Corpul Subtil fara nici un fel de restrictii. Aceste restrictii, ce sunt in mod normal 

in existenta tridimensionala, v-au fost prezentate. Ati fost invatati in cultura/societate sa blocati 

informatiile si comunicarea cu Corpul Subtil. 

 Lipsa contactului spiritual si a informatiei legate de Corpul vostru Subtil, a daunat 

civilizatiei voastre, deoarece timpurile moderne minimalizeaza dezvoltarea spirituala si in 

schimb accentueaza acumularea si posesia de lucruri materiale. Lipsa contactului spiritual este 

unul dintre motivele pentru care Ascensiunea este prezentata, deoarece o parte din invataturile 

despre Ascensiune sunt pentru a deschide zone spirituale in corpul nostru fizic, ca Sistemul de 

Activare Reticular, denumit  si punct de Asamblare si facand aceasta, voi ati avea mai multa 

interactiune directa si mai multe abilitati directe de a folosi si interactiona cu Corpul Subtil. 

 Una dintre tehnicile de a utiliza si a folosi avantajele Corpului Subtil, este tehnica pe care 

o numim “identificarea cu Corpul Subtil”. Este o tehnica simpla. In acest moment voi va 

identificati cu corpul vostru fizic, chiar daca poate in sistemul vostru de credinte realizati faptul 

ca voi sunteti mai mult decat corpul vostru fizic. Din cauza culturii/societatii voastre voi sunteti 

invatati sa mentineti o puternica identificare a existentei voastre cu corpul fizic. Acesta este 

unul dintre motivele pentru care exista asa o frica de moarte in lumea Vestica, deoarece corpul 

fizic este limitat  si face subiectul anumitor limitari. Peste timp, corpul fizic va incepe in general 

sa se degradeze si deci va va lasa impresia de pierdere si de asemenea o senzatie de frica. Cand 

va conectati si identificati cu Corpul vostru Subtil, atunci voi numai aveti aceste sentimente. 

Corpul Subtil este conectat la Sufletul vostru. Corpul Subtil are fire luminiscente de lumina sau 

legaturi eterice, ce se conecteaza la Sursa a Tot Ceea Ce Exista. 

 Adevarata voastra natura este mai mult in aliniament cu Corpul Subtil decat este cu 

corpul fizic, deoarece natura voastra adevarata este lumina luminiscenta. Daca vreodata sunteti 

capabili sa ajungeti intr-o stare superioara de perceptie si sa va uitati la voi insiva sau la alta 

persoana, voi nu le ve-ti vedea hainele; nu le veti vedea nici macar fetele, dar le ve-ti vedea ca si 

fiinte luminoase, electromagnetice de lumina. Veti observa ca fiecare fiinta are conexiuni 

adanci cu diferite lumi. Corpul Subtil este mai mare decat aura. Aura este inclusa in Corpul 

Subtil, dar Corpul Subtil depaseste campul de energie ce il identificati cu aura fizica. De fapt, 

aura ar fi considerata campul de energie din jurul corpului fizic, iar Corpul Subtil ar fi considerat 
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campul vostru de energie ce este infinit si etern si are abilitati cu mult peste ceea ce va puteti 

voi imagina. 

 In mod normal voi nu va identificati cu Corpul Subtil. O modalitate de a lucra cu Corpul 

Subtil este prin intarirea identificarii cu el. Interesant este ca, sunt anumite aspecte ale 

experientei voastre tridimensionale ce impiedica identificarea voastra cu propriul Corp Subtil si 

de asemenea exista de fapt si anumite campuri de energie ce pot face rau Corpului vostru 

Subtil. Noi am fost mereu ingrijorati de radiatii, si de contaminarea Pamantului cu energie 

nucleara si exista o serie de motive pentru acest lucru. Noi suntem ingrijorati de energia 

nucleara. Principalul motiv este pentru ca radiatia distruge biosfera, dar un alt motiv este acela 

ca expunerea la cantitati mari de radiatii nucleare poate afecta conexiunea voastra pe care o 

aveti cu Corpul Subtil si poate crea distorsiuni in Campul Corpului Subtil de Energie. 

 Retineti, am spus ca constiinta unei planete comunica prin campurile subtile de energie 

cu toata galaxia si aceasta inseamna, ca fiintele superioare, ca si Consiliul Galactic, poate simti si 

auzi si percepe energia si actiunile energiei din Campurile de Energie Subtile de aici de pe 

Pamant. Radiatia are posibilitatea sa fie interdimensionala. Efectele campului de energie al 

radiatiilor nu sunt bine intelese pe Pamant. Marea majoritate a savantilor nu au nici o idee 

despre ceea ce vorbesc, atunci cand spun ca radiatiile sunt interdimensionale si pot calatori prin 

Campurile de Energie Subtila a unei persoane, pot comunica si pot fi transmise in galaxie. 

 Aceasta explica de ce ghizi ascensionati si invatatorii ce lucreaza cu Pamantul au setat 

campuri de energie speciale protective, astfel incat armele cu energie nucleara sa nu fie permis 

sa fie transmise in afara sistemului vostru solar. Poate ati auzit discutii de acest gen cu ani in 

urma, cand noi vorbeam despre prima bomba nucleara ce a explodat pe aceasta planeta. Prima 

bomba nucleara folosita ca si arma, a fost bomba de la Hiroshima. Bomba de la Hiroshima este 

mica in comparatie cu bombele cu hidrogen ce au fost testate ulterior. Totusi, prima bomba 

atomica a declansat un val in Campurile de Energie Subtila ale Pamantului si a fost receptionata 

de toata galaxia. Aceasta, poate fi greu de crezut sau de imaginat pentru voi. Cum este posibil, 

ca o mica bomba atomica sa declanseze un val de energie ce a fost resimtita in Campurile de 

Energie Subtile din afara Pamantului, de catre fiimte superioare de foarte departe de Pamant? 

Nu uitati, energia nucleara si exploziile au o caracteristica interdimensionala, ce poate 

transcende energia normala. 

 Aceasta explozie a primei bombe nucleare ca arma, a fost inceputul unei accelerari in 

munca Maestrilor Ascensionati, cu privire la Pamant. Noi am vazut potentialul pericol al 

interferentelor si distrugerilor ce pot fi facute, si a devenit misiunea noastra impreuna cu alti 

Maestri Ascensionati, sa protejam si sa sfatuim cat de multi oameni putem despre efectele 

nocive ale radiatiilor. Am realizat ca exista si nivele mai scazute de radiatii, ca si cele folosite in 
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scopuri medicale. Dar eu vorbesc in mod special despre pericolul radiatiilor bombelor nucleare, 

incluzand topirea unui reactor nuclear adica ce s-a intamplat la Fukushima. 

 Am vorbit deseori despre Fukushima, si vreau sa stiti ca acel accident nuclear de topire a 

reactorului este in continuare amenintarea numarul unu a biosferei si pentru toate formele de 

viata de pe Pamant. Suntem in situatia acum, poate la 8-9 ani de la accidentul de la Fukushima 

[Nota Editorului: 11,martie,2011] in care exista emisii de radiatii egale cu nivelul celor din 

primul an de la accident si nu are loc inca nici o micsorare a acestor emisii periculoase. Exista 

unele minore izolari, dar nu suficient de solide astfel incat sa putem spune ca emisiile au fost 

oprite sau ca pericolul a trecut. 

 Aceasta emisie de radiatii, este o sursa posibila ce poate afecta Corpul Subtil. Exista pe 

Pamant si alte traume, ce apar acum in biosfera Pamantului, ce includ contaminarile si in final 

distorsiunile interdimensionale spatiu-timp ce pot afecta Corpul Subtil. 

 Partea unei alte misiuni a noastre, este sa va ajutam sa va purificati si sa va reapreciati si 

realiniati Corpul Subtil.  Noi avem tehnologia. Noi avem abilitatile si exercitiile care sa va ajute 

sa va purificati Corpul Subtil si sa il curatati. Colega si partenera mea Helio-Ah are camere 

speciale de vindecare ce va ajuta in aceasta lucrare. Avem de asemenea camere speciale de 

vindecare in Templul lui Tomar, ce pot face si ele mari purificari Corpului vostru Subtil. 

 Care este relatia dintre Corpul Subtil si Suflet? Corpul Subtil este conectat direct la 

Sufletul vostru, iar conexiunea este prin corzile luminoase si cablurile/firele luminoase. Imi 

place sa folosesc cuvantul “cabluri”. Sunt campuri de energie pe care Corpul Subtil le poate 

folosi si poate comunica prin aceste cabluri. Corpul Subtil are o comunicare directa cu Sufletul. 

Sufletul este deasupra Corpului Subtil, dar de asemenea Sufletul si Corpul Subtil sunt 

interactive. Va puteti deci imagina, daca exista o distorsiune sau o afectiune in Corpul Subtil, 

atunci Sufletul poate raspunde/reactiona si acesta va cauta modalitati de reparare a Corpului 

Subtil. Aceasta arata faptul ca deseori Corpul Subtil are nevoie sa fie refacut si purificat. Exista 

experiente speciale in dimensiunea a3-a, ce va poate permite accesul sa va refaceti/reparati 

Corpul Subtil. 

 Exista experiente in dimensiunea a 3-a ce pot afecta Corpul Subtil, asa cum am descris, 

dar exista de asemenea si experiente si oportunitati  de a reface/repara Corpul Subtil, iar 

aceasta este partial unul din motivele pentru care poate ati decis sa veniti aici in aceste timpuri. 

Voi conduce astazi, un exercitiu impreuna cu Helio-Ah, pentru a va reface/repara si ajuta la 

vindecarea Corpului vostru Subtil. 

 Vreau sa vorbesc de asemenea, despre Corpul subtil si ascensiune, deoarece conceptul 

ascensiunii este sa folositi procesul de transformare alchimica, in care corpul fizic se transforma 

intr-un alt corp de energie, iar apoi acel camp de energie este capabil sa va transfere pe voi in 
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alta lume. Ganditi-va pentru un moment, daca voi sunteti identificati total cu Corpul Subtil, 

atunci puteti sa va parasiti/renuntati la corpul fizic cu placere si sa va identificati cu Corpul 

subtil si astfel apoi Corpul Subtil poate usor sa intre in dimensiuni superioare, si va poate 

transfera catre alte lumi si alte dimensiuni. Invataturile despre Ascensiune, includ abilitatile 

evoluate de a lucra cu campurile subtile de energie si in mod special sa fi capabil sa te identifici 

cu Corpul Subtil. 

 (Tonuri) Faceti trei respiratii adanci. Simtiti o stare de relaxare, in care deveniti 

constienti de campul de energie din jurul corpului fizic si simtiti forma frumoasa, bucuroasa  a 

campului de energie de deasupra aurei voastre, cunoscut ca Corpul Subtil, acesta este chiar 

deasupra campului de energie a Oului Cosmic. Facati-va aura in forma Oului Cosmic. Avand aura 

in forma Oului Cosmic, va pregateste de a fi in Corpul vostru Subtil. 

 Este important de spus de Corpul Subtil, ca poate fi denumit “Corpul de Lumina”, 

folosind terminologia metafizica de azi. Corpul Lumina este luminos stralucitor. Corpul Lumina 

Subtil este adevarata voastra esenta. Voi ati venit aici, jos in corpul acesta tridimensional ca 

parte a unei experiente, ca parte a calatoriei sufletului vostru. Voi nu sunteti doar acest corp 

fizic. Voi sunteti mai mareti decat acest corp fizic. Vedeti-va si permiteti-va sa urcati in Corpul 

vostru Lumina acum. Unii au numit aceasta “Prezenta Eu Sunt”. Din nou, este deasupra/peste 

aurei voastre. Vom intra in meditatie acum, in timp ce experimentati aceasta forma superioara 

a voastra, voi cel adevarat. Vom intra in liniste. (Liniste). 

 Puteti rosti urmatoarea afirmatie:” Eu sunt propriul Corp Lumina. Eu sunt propriul Camp 

de Energie Subtila Corp Lumina.” Deschideti-va antena Corpului Lumina, ce se afla in Chakra 

Coroana. Pregatiti-va sa primiti comunicari de la Maestrii Ascensionati si de la alte fiinte 

constiente superioare din aceasta galaxie. Spatiul, timpul si distantele sunt importante cand te 

afli in dimensiunea a 3-a. 

 Exista interconectivitate a fiintelor superioare in aceasta galaxie. Aceasta a fost exprimat 

in munca noastra cu voi legata de Orasele Surori, ce este o parte importanta a proiectului  

Oraselor de Lumina Planetare. In definitia originala data de noi, Oraselor de Lumina PLanetare, 

am spus ca exista retele de Orase de Lumina Surori in intreaga galaxie, ce se pot conecta cu 

Orasele Planetare de Lumina de pe Pamant. Proiectul Oraselor de Lumina PLanetare si 

Rezervatiile Oceanice de Lumina Planetare este conceput sa se poata conecta cu toate Orasele 

Stele si Orasele Stele Oceanice de Lumina din galaxie. Din diferite motive, noi nu am putut sa 

implementam total acest aspect, dar va veni un timp cand ne vom putea imbunatati 

comunicarea cu Orasele Surori de Lumina din galaxie. 

 Imaginati-va pentru un moment faptul ca, exista acolo Orase de Lumina in galaxie ce 

trimit semnale si cheama alte Orase de Lumina, ce pot fi receptionate si auzite de pe Pamant, 
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iar aceste semnale/chemari sunt receptionate prin intermediul Corpului Subtil al lui Gaia. Exista 

corpuri subtile ale planetelor si exista si corpuri subtile ale oraselor. Aceste semnale/chemare a 

Oraselor de Lumina Surori se concentreaza pe legaturi si retele cu alte Orase de Lumina 

Glactice. Este un exercitiu deosebit, acela de a putea interactiona cu Orase de Lumina Stelare 

din Pleiade, Arcturus, Alano, de pe Antares si asa mai departe, in multe alte locuri. 

  Aceste Orase de Lumina Surori Galactice, au acces la campuri de energie la care Orasele 

voastre de Lumina nu au posibilitatea in acest moment, iar aceasta poate sa dea un flux 

energetic Campului Subtil de Energie al Orasului vostru sau Campului Rezervatiei Oceanice de 

Lumina si chiar propriului vostru Camp Subtil de energie. Ganditi-va cat de minunat si de 

expansiv este sa fi conectat cu Campurile de Energie Subtila ale altor Orase de Lumina Stele din 

galaxie. Ganditi-va ce inseamna, cand noi spunem ca voi sunteti Cetateni Galactici si ca voi aveti 

Constiinta Galactica si ca voi aveti abilitatea de a interactiona cu aceste campuri de energie 

superioare din toata galaxia. (Tonuri) Acum, las urmatoarea parte a lecturii lui Helio-Ah. Aici 

Juliano. O zi buna. 

 (Tonuri “Helio-Ah”). Salutari, Frati si Surori Stelari. Imi conectez propriul Camp de 

Energie Subtila cu ale voastre. In energia campurilor subtile, coabitarea este simpla. Retineti ca 

aceste principii de contact, care cateodata se numesc “contacte quantice” sau “entaglement 

quantic”, sunt mai clar/direct experimentate cand va aflati in propriul Corp Subtil. Aceasta 

arata, ca interesul vostru legat de munca noastra nu este intamplator si ca ati mai avut contacte 

precedente cu Arcturienii. Ati fost ghidati catre acest grup mare de Arcturieni pentru a va creste 

si imbunatatii cu o mai mare claritate interactiunile voastre Arcturiene si memoriile voastre 

Arcturiene. Am o camera speciala de vindecare pe nava noastra stelara si am sa va invit astazi 

sa o vizitati impreuna cu mine. Vreau sa ajut la purificarea Campului vostru Corp Lumina Subtil 

si sa-l readucem intr-o conditie pura. Puteti numi acest lucru ca “intretinerea/mentenanta” 

Campului vostru de Energie Subtila. 

 Trimit jos un coridor de lumina la fiecare dintre voi, oriunde va aflati pe aceasta planeta. 

Simtiti acest coridor de lumina deasupra camerei voastre. Este un camp de energie aurie glorios 

de protectie si de o constiinta si lumina superioara. Activati-va propriul Corp Lumina; activati-va 

propriul Camp de Energie Subtila pentru a va biloca si sa calatoriti cu mine la nava mea stelara 

prin acest coridor. (Tonuri “Ta ta ta, ooh...”). 

 Calatoriti cu viteza gandului in propriul Corp Lumina, propriul Camp de Energie Subtila. 

Veniti la intrarea navei mele stelare. Eu sunt acolo si va intampin. Suntem cu totii impreuna 

intr-un cerc imens de lumina. Urmati-ma, in timp ce ne deplasam cu tot grupul in aceasta 

camera albastra speciala, ce este imediat la stanga. Se numeste Camera Vindecatoare de 

Lumina a lui Helio- Ah. 
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 Intrati in camera impreuna cu mine si imediat percepeti energia purificatoare a acestei 

lumini din camera de vindecare. Este mult mai puternica decat o camera hyperbarica, care este 

o camera cu un nivel foarte ridicat de oxigen. Energia din camera de vindecare este mult mai 

puternica decat oricare vindecare pe care ati avut-o, mult mai puternica decat oricare drog 

halucinogen ce l-ati luat vreodata, incluzand Ayahuasca. Este o purificare cu lumina, special 

aliniata, setata si calibrata pentru Corpul vostru Subtil. Lumina din camera va curata. 

Indeparteaza energiile dense, vindeca la toate nivelele celulele ce poate au fost afectate de 

experientele voastre de pe Pamant. Poate vindeca toate traumele ce le carati cu voi. Da, 

aceasta este o extraordinara camera vindecatoare de lumina. Intram cu totii in meditatie, in 

timp ce experimentati aceasta vindecare pentru propriul Corp de Energie Subtila. 

 Va transformati acum direct in propriul Corp Lumina. Corpul vostru Subtil continua sa 

indeparteze orice energie densa, orice blocaje, orice contaminare, orice distorsiune. Sunteti 

total in propriul Camp de Energie Subtila, si va uniti/treceti in propriul Corp Lumina. (Tonuri 

“Oh...”). Aceasta este cu adevarat o experienta de vindecare a sufletului. Continuati acum sa 

simtiti aceasta curatare/purificare  energetica superioara si pregatiti-va sa va intoarceti inapoi 

pe Pamant, inapoi in corpul vostru fizic. Fiti atenti in mod special la inima voastra, si umpleti-va 

la maxim inima cu aceasta lumina vindecatoare, pentru ca este spus faptul ca adevarata 

vindecare a Pamantului vine cand inima este de asemenea pura. (Tones “ Oh...”). 

 Ne adunam cu totii in grup si incepem sa plecam din camera de vindecare, dar stiind ca 

va puteti intoarce in aceasta camera oricand doriti. Inaintam impreuna ca grup spre intrarea 

navei. Exista acolo un coridor ce se conecteaza direct cu casa voastra. Intram impreuna in 

coridor si calatorim prin coridor cu viteza gandului. (Tonuri “Ta ta ta ,oh...”) 

 Va intoarceti inapoi in camera voastra si va vedeti corpul fizic si aura. Va aflati in propriul 

Corp Lumina si in Corpul Subtil. Sunt mai multe straturi. Aveti Corpul Lumina; apoi aveti aura si 

apoi aveti corpul fizic. Aduceti-va propriul Corp Lumina in aliniere cu propria aura. Aceasta 

incarcare purificatoare cu energie, ce ati experimentat-o in camera mea de vindecare se va 

transfera acum in aura voastra si apoi in corpul vostru fizic, acum. 

 Cand numar pana la trei, aduceti-va Corpul Lumina in jos, in perfecta alinire, prin 

Campul de Energie Subtila, in propria aura si apoi in propriul corp fizic, unu, doi, trei, acum. 

 Sunteti expansionati. Veti simti o senzatie de bucurie si armonie, ce va continua in 

urmatoarele 24 de ore. Abilitatile voastre de a primi comunicari si informatii de la fiinte 

superioare, ca si abilitatile voastre psihice, vi s-au dublat de la starea ce ati avut-o initial, inainte 

de inceperea acestei lecturi. 

 Binecuvantari si lumina vindecatoare catre voi. Eu sunt Helio-Ah. O zi buna! 

 


