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Salutări, sunt Juliano.  Noi suntem arcturienii! În această lectură vom vorbi despre ascensiunea planetară 
și călătoria în timp, și despre pregătirea unei planete pentru ascensiune. Ideea de ascensiune planetară 
este strâns legată de conceptul de Intervenție Mesianică pentru o planetă. Dacă trecem în revistă 
învățăturile religioase despre Energia Mesianică, observăm că există două condiții pentru Intervenția 
Mesianică. În primul rând atunci când s-a produs atât de mult rău și a apărut atâta corupție pe o planetă, 
singurul mod de a salva planeta este printr-o Intervenție Mesianică. Cu alte cuvinte, lucrurile au scăpat de 
sub control din cauza infiltrării răului, a conștiinței joase și a corupției, încât nu mai există speranța ca 
planeta să își revină fără ajutor. Pin urmare, Înaltul Consiliu aprobă trimiterea unui Mesia sau a energiei 
Mesianice, ca să intervină și să salveze planeta. 
 

A doua condiție pentru o Intervenție Mesianică are legătură cu ceea ce cercurile religioase numesc 

„oamenii drepți” de pe o planetă. Asta înseamnă că indiferent cât rău și câtă corupție există pe o planetă, 

aceasta poate fi aleasă pentru a beneficia de o Intervenție Mesianică, dacă există un anumit număr de 

oameni drepți pe ea. 

 

Ce înseamnă să fii un om drept?  Oare se pot număra și cataloga oamenii drepți de pe o planetă? Se pare 

că este necesar să existe un anumit număr de oameni drepți pe o planetă, înainte să aibă loc o Intervenție 

Mesianică. Să zicem că ar trebui să existe 2000 de oameni drepți pe o planetă, pentru ca aceasta să fie 

salvată. Dacă vorbim de planeta Pământ care are peste 8 milarde de locuitori, 2000 este un număr mic. 

Este posibil ca 2000 de oameni drepți să poată îndrepta balanța în așa fel încât să se producă o Intervenție 

Mesianică? 
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În perspectiva noastră arcturiană, noi am modificat acest concept de „oameni drepți” și l-am înlocuit cu 

conceptele de semințe stelare și vindecători planetari. Nu lăsați să vi se urce la cap faptul că am spus că 

sunteți vindecători planetari „drepți”, pentru că a fi drept implică un nivel ridicat de sfințenie. În calitatea 

voastră de semințe stelare și de vindecători planetari, voi căutați să adunați lumina sfântă și energia sfântă 

în munca voastră de vindecare planetară, de exemplu în biorelativitate, în Orașele Planetare de Lumină 

sau Rezervațiile Marine Planetare de Lumină, care se califică a fi „drepte”. Ce susțineți voi? Ce susțin 

semințele stelare arcturiene? Voi încercați să protejați biosfera și să eliminați toate cauzele celei de a 

șasea extincții în masă. Voi susțineți conectarea la dimensiunea a cincea și promovați evoluția omenirii 

către „Omul Omega”, care a evoluat dincolo de Sinele Inferior, în conștiința înaltă. 

 

Dacă ne gândim ce număr de persoane este necesar pentru o intervenție planetară, vedem că arcturienii 

spun că sunt necesari 1600 de oameni. Este mai puțin de 2000. Dar amintiți-vă că atunci când vorbesc 

despre 1600 de semințe stelare, e vorba de oameni care pot menține o putere mentală focusată. Sunt 

oameni care pot să mențină energiile concentrate de vindecare planetară. 

 

Am folosit termenul „Putere Arcană” pentru măsurarea puterii gândului. Este important ca puterea 

gândurilor voastre să fie focusată. Ca să ajutăm lucrul cu gândurile voastre de vindecare a planetei, noi 

am adus cele 12 Cristale Eterice și Scările de Ascensiune ca modalitate de a vă spori puterea gândului și 

puterea de vindecare planetară. Cu toții știm că există mai multe semințe stelare arcturiene decât cele din 

Grupul de Patruzeci; mai există și alte semințe stelare care lucrează pentru vindecarea planetară, înafara 

arcturienilor și a Grupului de Patruzeci. Există un efort colectiv și o energie a frăției, dar uneltele de 

ascensiune planetară pe care vi le aducem noi au o putere unică. Da, este puterea ceor 1600 și da, este 

puterea numărului 40. Da, este puterea cristalelor eterice, a Scărilor de Ascensiune și a altor instrumente 

spirituale. Noi vă învățăm despre uniunea Triunghiului Sacru. Această putere a Triunghiului Sacru vă 

sporește mult Puterea Arcană a gândurilor. Lucrul pentru unirea spiritualității galactice cu conștiința 

mistică înaltă și spiritualitatea nativilor americani creează pe planetă o energie nouă de vindecare care 

este foarte puternică, care nu a mai fost până acum pe această planetă. 

 

Să ne schimbăm o clipă focalizarea și să vedem ce anume trebuie să se petreacă, pentru ca o planetă să 

ascensioneze. Ascensiunea se poate petrece când pe o planetă se află oamenii drepți. Acești oameni 

drepți sunt vindecători planetari. Cred că suntem de acord că pe Pământ există mult rău și multă corupție. 

Cu siguranță există destulă corupție și destul rău ca să justifice o intervenție. Nu lipsește răul sau conștiința 

joasă, și dacă ar exista numai aceste criterii, Pământul s-ar califica fără îndoială pentru o Intervenție 

Mesianică. 

 

Dar Ascensiunea trebuie pregătită. Am vorbit despre o a doua condiție necesară pentru Intervenția 

Mesianică, anume că trebuie să existe un anumit număr de oameni drepți pe planetă. Mai vreau să adaug 

că este necesar ca acești oameni drepți sau vindecători planetari să pregătească Intervenția Mesianică și 

ascensiunea planetară. Nu este suficient ca acești oameni drepți sau vindecători planetari doar să se afle 

pe planetă. Ei trebuie să fie activi și să se implice în pregătirea intervenției. 
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Vedem că apare aici o comparație interesantă cu ascensiunea voastră personală, pentru că teoretic 

vorbind, există multe similarități între ascensiunea voastră personală și ascensiunea planetară. Cea mai 

evidentă asemănare este aceasta: Când lucrezi la propria ta ascensiune, trebuie să te pregătești pentru 

transformarea personală și ascensiune. Există oameni care au spus: „Eu am să ascensionez, dar acum mă 

relaxez și nu mai lucrez cu mine însumi”. Această atitudine nu este acceptabilă. O parte din munca pentru 

ascensiunea personală este să cauți să îți completezi într-un mod accelerat lecțiile de viață ale sufletului. 

Un alt mod de a explica este că trebuie să lucrați la lecțiile neterminate ale sufletului. În cel mai fericit caz 

veți putea spune: „Sunt gata să îmi termin lecțiile sufletului”. Unele lecții ale sufletului vin cu bagaj și 

greutăți, și uneori sunt însoțite de boală și conflicte. Completarea lecțiilor sufletului nu este așa de ușoară 

ca absolvirea unui curs școlar. Completarea lecțiilor sufletului poate fi uneori dureroasă. 

 

În ascensiunea personală facem multă pregătire de lucru cu aura. În final Ascensiunea este un proces 

centrat energetic în câmpul vostru de energie și în aura voastră. De asta v-am prezentat atâtea exerciții 

de lucru cu aura, de exemplu shimmeringul și tehnica Oului Cosmic. În Ascensiune aura pulsează într-un 

ritm accelerat, care vă permite să vă transformați. Eu spun că este o transformare „alchimică”, pentru că 

se pare că lucrează cu energie fizică și apoi energia fizică se transformă în mod misterios într-o energie 

eterică multidimensională. Această transformare este atât de completă încât corpul fizic, în transformările 

din timpul ascensiunii, dispare. Dispare cu adevărat din dimensiunea a treia. Corpul fizic se transformă 

într-o formă pentadimensională. O parte din pregătirea voastră pentru ascensiunea personală este să 

lucrați cu aura voastră, să faceți exerciții cu aura și să vă accelerați vibrațiile și deasemenea să fiți capabili 

să experimentați o energie mai înaltă a aurei. 

 

Mai există și alte aspecte ale lucrului cu aura, care includ Oul Cosmic. În acest exercițiu aranjăm aura în 

forma sa optimă. Am vorbit și despre vindecarea sau închiderea găurilor care pot exista în aură și despre 

îndepărtarea paraziților atașați în aură. De asemenea trebuiesc îndepărtare cârligele rămase din alte vieți 

sau entitățile negative care pot fi acolo. Acest lucru cu aura este important și se poate completa ca parte 

din pregătirea pentru ascensiune. Munca voastră nu trebuie să fie 100% perfectă. Nu ne așteptăm ca aura 

voastră să fie 100% perfectă, dar putem spune că efortul și intenția voastră sunt puternice și importante. 

Faptul că sunteți conștienți de câmpul vostru de energie și de aura voastră și încercați să lucrați cu ea, să 

o purificați și să o curățați, să o faceți să vibreze mai repede, este important și contribuie la un rezultat 

pozitiv pentru ascensiunea voastră. 

 

Să comparăm acum aceste observații despre aura voastră personală și aura Pământului. Și Pământul 

trebuie să se pregătească pentru ascensiune. Pământul nu poate ascensiona fără pregătire și Pământul nu 

poate ascensiona fără oamenii drepți sau vindecătorii planetari. Energia de ascensiune are o vibrație 

înaltă. Există o accelerare rapidă a conștiinței înalte, care vine pe planetă. Aceste forțe aduc o deschidere 

care permite ca Ascensiunea să se petreacă. Trebuie să existe o anumită dinamică și un câmp de energie 

dimensională înaltă care să fie descărcat în Pământ pentru Ascensiune. Este important să te pregătești 

pentru Ascensiune, să te conectezi energetic și să lucrezi la conștiința înaltă. Asta face parte din pregătire, 

dar nu este suficient. Este nevoie și de intervenția unei forțe externe superioare, care să creeze un coridor 

de lumină și energie. Această lumină aduce stimularea finală pentru transformarea energetică a 

Ascensiunii. Această deschidere către Ascensiune este cea prin care vine Intervenția Mesianică și Lumina 
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Mesianică. Asta înseamnă că vremea Ascensiunii este potențial sau posibil vremea Luminii Mesianice și a 

Energiei Mesianice. 

 

Asta aduce în discuție cele trei valuri de ascensiune. Probabil că toată lumea ar vrea să plece cu primul 

val, mai ales când ne gândim la corupția și răul de pe planetă și la pericolul să dispară atâtea specii. De ce 

ar alege oamenii să ocolească primul val și să plece cu al doilea val? Răspunsul este simplu: pentru că 

Lumina de Ascensiune din primul val va aduce o energie de vindecare puternică pentru planetă. Primul 

val va introduce „Energia Mesianică” pe Pământ, și va aduce o ridicare uimitoare a conștiinței și potențialul 

unei uriașe vindecări pentru planetă. Poate că nu este o vindecare planetară completă, dar cu siguranță 

va fi o vindecare miraculoasă pe multe nivele. Da, merită să știi asta și să simți această energie și s-ar putea 

să fie suficient pentru a convinge o parte din oameni să plece abia cu al doilea val. 

 

S-a pus de multe ori întrebarea referitoare la membrii familiei. De exemplu oamenii vor spune: „alți 

membri din familia mea nu se ocupă cu lucrul cu energia și nu îi pot lăsa în urmă”. „Nu îmi pot lăsa câinele 

în urmă”. Sau ”Nu îmi pot lăsa soția sau copiii în urmă”. Vor fi rezultate pozitive în urma Ascensiunii. Un 

efect pozitiv va fi descărcarea Energiei și Luminii Mesianice pe planetă. Nu este clar cât de mare va fi forța 

Luminii Mesianice. Cât de puternică va fi? Care e numărul oamenilor care vor alege să plece cu primul val? 

Încă nu s-a stabilit răspunsul la aceste întrebări. 

 

O altă întrebare se referă la când anume se va petrece Ascensiunea? Toată lumea vrea să cunoască data, 

care are legătură cu distrugerea și corupția catastrofală de pe planetă. Toată lumea este de acord că pe 

măsură ce sporește răul și crește extincția în masă, planeta se deteriorează din ce în ce mai mut, iar asta 

ne aduce mai aproape de Ascensiune. Ce paradox! Ce om normal ar vrea să vadă și mai multă distrugere? 

În același timp, veți spune că veți dori să vedeți o Intervenție Mesianică, cât mai curând posibil. 

Ascensiunea și intervenția Energiei Mesianice se pot produce împreună. În rugăciunile și meditațiile 

voastre, concentrați-vă și cereți ascensiunea imediată și Intervenția Mesianică, necesare din cauza 

deteriorării biosferei. 

 

Asta ne conduce la ideea că pregătirea ascensiunii planetare se află în aura Pământului; prin urmare 

vindecătorii planetari ar trebui să ajute la pregătirea Mamei Pământ pentru ascensiune, lucrând cu aura 

Pământului. Exercițiile pe care vi le-am adus pentru ascensiunea personală se aplică și la nivel planetar. 

Diferența este că atunci când se lucrează cu aura planetară, este necesar să lucreze mai mulți oameni 

împreună. Este necesar să fie „ancorați” mai mulți oameni în diferite părți ale lumii. Asta înseamnă că este 

nevoie de o forță sporită. 1600 de lucrători planetari sunt destul pentru a face acest fel de vindecare a 

aurei Pământului. 

 

Eu numesc acest fel de vindecare a aurei Pământului, pregătire pentru ascensiunea planetară. În primul 

rând, aura trebuie să aibă forma Oului Cosmic, în al doilea rând aura trebuie să fie capabilă să facă 

shimmering, în al treilea rând aura trebuie să își fi închis toate găurile și rupturile din țesătura sa. Acestea 

sunt exerciții importante de vindecare a aurei. La nivel personal este vorba de munca de vindecare de 

bază a aurei, asemănătoare muncii de vindecare la nivel planetar. 
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Voi vorbi acum despre găurile și rupturile din aura Pământului și din continuumul spațiu-timp. În istoria 

recentă s-au produs rupturi în aura Pământului din cauza unor experimente militare, a unor explozii 

nucleare și a altor metode folosite fără rușine în scop militar și al câștigului personal, pe planetă. Aceste 

rupturi trebuiesc vindecate. Există o tehnologie de vindecare planetară care necesită ceea ce eu numesc 

„coaserea aurei” Pământului. Coaserea aurei planetare înseamnă că identificați unde anume se află gaura 

în aura Pământului, apoi „coaseți” ruptura. Folosiți vederea la distanță și călătoria la distanță, energetic și 

eteric ca să găsiți aceste rupturi, apoi mergeți acolo cu niște ace și coaseți ruptura respectivă. 

 

Unde apar rupturi? Unele rupturi apar deasupra locului unde au loc războaie. De exemplu există o ruptură 

serioasă desupra Iraqului. Există o ruptură mare și deasupra Syriei și mai există rupturi în Orientul Mijlociu. 

Există rupturi produse de experimente nucleare făcute în diferite părți ale planetei. Există rupturi în 

Fukushima, există rupturi la Marea Nordului și în anumite zone din Antarctica și la Polul Nord, unde s-au 

aruncat deșeuri nucleare. 

 

Uneori rupturile sunt produse de evenimente cosmice. De exemplu expulzarea unor stele noi formate din 

neutroni, poate produce radiații cosmice. Dacă sunt foarte puternice, aceste radiații pot penetra aura 

Pământului, producând rupturi. Sistemul solar călătorește prin galaxie la o viteză fenomenală. O rotire în 

jurul întregii galaxii poate dura 500 de milioane de ani sau mai mult. În fiecare an Pământul avansează 

prin zone noi diferite, către centrul galaxiei. În unele zone există radiații mai puternice și o energie 

cosmică, cum nu a mai venit niciodată pe Pământ până acum. 

 

Evenimentele cosmice sunt înscrise în conștiința Pământului. Acum zece sau cinsprezece ani s-a discutat 

despre o zonă nulă care era un câmp de forță de energie cosmică, care se apropia de Pământ. Această 

zonă nulă urma să blocheze toată energia electromagnetică închizând toate computerele și echipamentul 

electronic, ceea ce ar fi distrus temporar civilizația electronică existentă acum. Din fericire zona nulă nu a 

mai apărut. Au existat unele goluri în câmpul de energie care aminteau de zona nulă, dar nu a fost ceva la 

nivel planetar generalizat. 

 

Asta înseamnă că există unele evenimente cosmice naturale și unele explozii cosmice care emit forțe care 

pot afecta aura Pământului. Acest fenomen poate fi abordat prin tehnica „scuturilor”, cum o numesc eu. 

O parte din munca de vindecare a aurei Pământului constă din lucrul cu scuturile. Folosirea Oglinzii Iskalia 

poate aduce energie de vindecare planetară de la Soarele Central (Nota autorului: Oglinda Iskalia este o 

oglindă eterică plasată deasupra Polului Nord de către arcturieni, ceea ce ajută la amplificarea energiei 

pozitive care vine către Pământ de la Soarele Central). Oglinda Iskalia are și abilitatea de a proteja 

Pământul de evenimentele cosmice destructive care vin către Pământ. 

 

Scuturile oferite de Oglinda Iskalia se pot compara cu un scut folosit de nativii americani în practicile lor 

spirituale. Scuturile făcute de șamani pot proteja o persoană de forțele negative. Un scut șamanic nu este 

mare cât corpul unui om. El are proprietăți eterice și energetice, care te pot proteja. Ca parte din lucrul cu 

aura, este important să protejezi Pământul de energiile cosmice potențial destructive. De asemenea, poți 

proteja Pământul de energiile extraterestre de frecvență joasă, care vin pe Pământ în scopuri negative. 
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O altă parte importantă din exercițiile de lucru cu aura Pământului se concentrează pe ridicarea vibrației 

planetei prin shimmering. (Nota autorului: Shimmeringul este un exercițiu care ridică și mărește viteza de 

pulsație a aurei.)  Ați asigurat potențialul efectelor de vindecare prin închiderea și coaserea găurilor din 

aură. Când faceți exerciții de echilibrare a Pământului puteți întări aura Pământului, ceea ce ajută în 

special la lucrul cu meridianele planetei. Astfel se asigură un surplus important la energia Pământului. 

Pământul are nevoie de acest fel de aport energetic, pentru a-și întări aura. 

 

Acum vom vorbi despre shimmering. Shimmeringul se bazează pe conceptul că aura are o anumită viteză 

de vibrație, și această viteză de vibrație se poate accelera. Viteza aurei poate fi mărită prin folosirea 

tonurilor. De asta folosesc adesea tonul “ta ta ta ta ta,” fiindcă vreau să demonstrez că pulsația 

vibrațională a aurei voastre personale poate fi sporită prin exersarea tonurilor. Vom face acum un 

exercițiu în care vom experimenta acest lucru. 

 

Respirați adânc de trei ori. Vizualizați-vă aura și comandați-i să ia forma Oului Cosmic. Conștientizați 

pulsația externă a aurei voastre, apoi haideți să mărim împreună viteza de pulsație. Încercați să corelați 

tonurile cu ceea ce fac eu.  (Tonuri “Ta ta ta ta ta ta ta”, repetate cu viteză sporită.)  Folosiți-vă imaginația 

minții și gândurile pentru a accelera aura cât de mult puteți, în „nanosecunde” de viteză. Vom păstra acum 

tăcerea. (Liniște). 

 

(Tonuri “Ta ta ta ta ta ta ta.”)  Odată activată viteza, aceasta se poate menține o perioadă lungă de timp. 

Gândiți-vă cum vom putea activa viteza de shimmering a aurei Pământului. Vom face un exercițiu similar, 

în care vom vizualiza aura Pământului și o linie în jurul marginii externe a aurei, apoi ne vom proiecta 

mental la 10, 20, 40, 50 de mile în afara planetei. Folosiți-vă imaginația pentru a vizualiza o linie împrejurul 

marginii externe a aurei Pământului, apoi vom începe să facem shimmering cu aura Pământului. 

Shimmeringul cu aura Pământului va ajuta la ridicarea Coeficientului de Lumină Spirituală a planetei. Când 

întregul câmp de energie al Pământului va pulsa în unitate într-un efort de grup, mulți oameni de pe 

planetă vor simți această energie de vindecare. Mulți oameni vor simți efectul shimmeringului. 

 

O altă parte a lucrului cu aura se referă la călătoriile în timp. Vorbesc acum despre munca de Ascensiune 

la nivel personal. În exercițiile pentru ascensiunea personală, vă ajutăm să aduceți energie de la Sinele 

Viitor al vostru, în Sinele Prezent. Asta înseamnă că în viitor, toată lumea va fi ascensionată. Nu fixez 

pentru asta un reper temporal. Probabil că oamenii vor ascensiona în perioade diferite de timp, dar în 

final, așa cum a spus un vestit profesor: „Ne aflăm cu toții pe același drum, care duce către vârful aceluiași 

munte”. Probabil că o parte din voi veți trece prin canioane și văi diferite, dar în final veți ascensiona cu 

toții și Pământul va ascensiona. Când accesăm viitorul și energia din viitor a Pământului ascensionat, 

vedem că există moduri de a aduce această energie ca să ajutăm Pământul în prezent. Acest exercițiu ne 

conduce la discutarea călătoriei în timp. 

 

Este posibil să călătorești în timp și este posibil să proiectezi mental o planetă întreagă, prin folosirea unor 

tehnici de călătorie în timp. Când lucrăm cu voi pentru ascensiunea voastră, vă ajutăm să vă proiectați 

mental la Lacul cu Cristalul Arcturian. Imaginați-vă că există un Lac Arcturian Cosmic sau galactic, și poți 

proiecta mental o planetă întreagă în acest lac imens. Este un lac imens, capabil să susțină energia eterică 
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a unei planete întregi. Planeta Pământ este o planetă mică, dar nu va încăpea în Lacul cu Cristalul 

Arcturian. Dar există locuri în lumea pentadimensională, unde pot fi proiectate mental planete, în scopul 

vindecării. Aceste locuri speciale pot fi folosite pentru curățarea și vindecarea aurei unei planete. Există 

moduri în care energiile din viitor ale unei planete vindecate pot fi aduse înapoi în prezent. 

 

Există pericolul prăbușirii biosferei; escaladarea catastrofelor poate duce la o gigantică prăbușire a 

mediului înconjurător. Activiștii pentru protecția mediului vorbesc despre liniile temporale în care dacă 

lucrurile continuă în același stil de acum, se vor produce prăbușiri ale biosferei. Dacă are loc o prăbușire 

majoră, acest lucru va accelera a șasea extincție în masă. Asta nu înseamnă că va dispărea toată viața de 

pe Pământ. Prăbușirea biosferei înseamnă sfârșitul civilizației din prezent. Vor trece încă zece milioane de 

ani până se va ajunge din nou la extraordinara biodiversitate de pe Pământ, la nivelul la care există aceasta 

acum. Zece milioane de ani! Pare a fi o durată foarte mare de timp, dar dacă ne gândim că Pământul are 

patru miliarde jumătate de ani, atunci vedem că zece milioane de ani repreintă un procentaj foarte mic 

din durata de viață a Pământului. Dar zece milioane de ani au o semnificație deosebită pentru voi oamenii. 

Ce vrem noi să subliniem este faptul că Pământul a supraviețuit la cinci distrugeri în masă și și-a revenit 

după ele. Ar fi de preferat ca a șasea distrugere în masă să nu ducă la „dispariția totală a tuturor formelor 

de viață”. Multe semințe stelare deja știu că Pământul va supraviețui și își va reveni după acest gen de 

eveniment. Dar noi și Maeștrii Ascensionați nu dorim ca aceste informații să se propage pentru a crea 

îngrijorări privitoare la catastrofă. 

 

Revin acum la chestiunea călătoriei în timp. Din toate aspectele lucrului cu coridoarele și hiperspațiul, 

călătoria în timp constituie cel mai antrenant și interesant aspect. Probabil că ați auzit deja relatări despre 

oameni din viitor care au venit în prezent. Au existat și filme de science fiction care s-au ocupat cu acest 

subiect. Înapoi în Viitor este un exemplu de film în care personajul principal călătorește în viitor, apoi 

revine în prezent. Cum ar fi posibil acest lucru? 

 

Înainte să răspund la întrebare, vreau să explic despre ceea ce noi numim „Lanțul Evenimentelor Karmice”. 

În tehnologia arcturiană, un Lanț de Evenimente Karmice se petrece atunci când cineva din viitor revine 

în trecut pentru a schimba desfășurarea evenimentelor. Imaginați-vă un conducător negativ cum a fost 

Hitler. A existat o încercare eșuată de atentat la viața sa. Cineva din viitor ar putea reveni în trecut ca să 

se asigure că încercarea de asasinat a avut succes. În Primul Război mondial, Hitler a fost rănit pe un câmp 

de luptă din Germania. A fost rănit și a trebuit să primească îngrijiri medicale la spital. Imaginați-vă că 

cineva din viitor revine în trecut și schimbă traiectoria glonțului care l-a rănit pe Hitler, așa încât de data 

asta Hitler este omorât. 

 

Potrivit Lanțului Evenimentelor Karmice, multe evenimente ar putea fi modificate în mod dramatic. 

Problema apare când ne gândim la complexitatea Lanțului de Evenimente Karmice. Ce înseamnă asta? 

Oare moartea timpurie a lui Hitler ar putea deschide calea ca să vină la putere un alt nebun? Ar fi oare 

posibil ca asasinarea lui Hitler să genereze un lanț de evenimente care să ducă la distrugerea nucleară a 

întregii planete? Sau moartea sa va genera un lanț de evenimente pozitive? Pentru că Lanțul de 

Evenimente Karmice este atât de complex, orice călător în timp care revine în prezent pe Pământ depune 

jurământul că nu va interveni ca să modifice evenimentele de pe Pământ. 
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Gândiți-vă cât de complexă este interpretarea tiparelor meteo. Nimeni nu știe cum să prezică vremea în 

mod sigur și nu se știe care vor fi efectele încălzirii globale. Există mai multe modele interesante, dar 

lucrurile sunt foarte complexe. Lanțul Karmic de Evenimente este mult mai complex decât tiparele meteo 

și ar fi nevoie de un super computer cu performanțe incredibile, ca să se poată calcula modul în care va fi 

modificată istoria de intervenția unui călător în timp. 

 

Iată metoda pe care o folosim noi ca să călătorim în timp în trecut sau în viitor. Mai întâi vizualizați 

Pământul privit din perspectiva spațiului cosmic. Apoi vizualizați cum o rotire a Pământului pe axă 

reprezintă o zi. Dacă vreți să mergeți în viitor peste o săptămână, vizualizați cum Pământul se rotește pe 

axă de șapte ori. Dacă vrei să călătorești în viitor peste 90 de zile, vizualizați cum Pământul face 90 de 

rotații. Dacă vreți să mergeți în viitor peste un an, vizualizați o rotire a Pământului în jurul Soarelui, care 

durează 365 de zile. Dacă vreți să mergeți cinci, zece sau cinsprezece ani în viitor, vizualizați rotirile 

Pământului în jurul Soarelui. Dacă vreți să călătoriți în viitor peste zece ani, vizualizați cum se rotește 

Pământul în jurul Soarelui de zece ori. 

 

Ca să te întorci înapoi în timp, urmezi procedura inversă. Când mergi în viitor, Pământul se rotește înainte. 

Când mergi în trecut inversezi rotirile Pământului înapoi. Dacă vrei să te întorci înapoi în trecut o 

săptămână, inversezi de șapte ori rotațiile Pământului în vizualizarea ta. Această metodă necesită multă 

concentrare. Acest exercițiu de vizualizare nu este singura parte a procedurii. Mai există și un anumit mod 

de a lucra cu coridoarele, cu câmpul de energie electromagnetică și cu câmpurile aurice ale Pământului, 

atunci când vrei să călătorești în timp. 

 

Pământul te poate ajuta să mergi înapoi în timp sau înainte în timp, prin folosirea metodei pe care am 

descris-o. Legea Lanțului de Evenimente Karmice nu permite persoanelor din viitor care merg în trecut să 

modifice evenimentele, pentru că nu poți să știi ce consecințe neprevăzute ar putea apărea. Dar oamenii 

din prezent pot să meargă în viitor și în Lanțul Evenimentelor Karmice nu există nimic care să le interzică 

celor care călătoresc în timp să aducă informații și cunoaștere din viitor, care să ne fie de ajutor în prezent. 

 

Nu v-am prezentat un exercițiu complet de călătorie în timp. V-am prezentat doar o parte. Dorim să 

păstrăm secrete celelalte părți. Metoda vindecării la distanță a fost și ea folosită în scopuri militare, pentru 

a călători în timp. Acum știți că puteți călători în viitor ca să aduceți în prezent cunoaștere din viitor. Acest 

lucru poate fi foarte util. De exemplu dacă vreți să influențați anumite forțe de pe planetă pentru a genera 

schimbarea, ar fi util de aflat care este momentul viitor prielnic pentru așa ceva. Ar fi util de știut cine 

anume din viitor are puterea de a lucra cu voi. Ar fi posibil să obțineți o anumită cunoaștere din viitor, 

care să facă oamenii să își schimbe atitudinile. 

 

Aducerea de informații din viitor nu intră oare sub incidența legii lanțului de evenimente? Doar vrei să 

influențezi prezentul. Există anumite măsuri de siguranță care se pot activa ca să fii sigur că poți merge în 

viitor ca să aduci informații, fără să îți faci karma. Regula de bază este să aduci informații pozitive pentru 

binele cel mai înalt al omenirii. 
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În încheiere, vizualizați Pământul și aura Pământului. Vedeți cum se rotește Pământul. O rotire durează 

24 de ore. Vizualizați cât de bine puteți, cum se rotește Pământul în jurul Soarelui. Apoi vă proiectați 

mental deasupra Polului Nord al planetei. Vă aflați într-un coridor de lumină care vă protejează. Rostiți 

următoarele afirmații: „Eu sunt un vindecător planetar și o persoană dreaptă.” Menținem această 

vizualizare și această meditație ca un prim pas spre călătoria în timp. Vom păstra acum tăcerea. (Liniște). 

 

Semințele stelare ca voi sunteți conștienți de planetă și știți că există modalități prin care puteți proiecta 

mental întreaga planetă. Vindecătorii planetari pot proiecta mental aura Pământului într-un lac de 

vindecare din altă zonă a galaxiei. Vindecătorii planetari pot lucra cu Pământul din trecut, prezent și viitor. 

Pot lucra cu aura Pământului, ca să îl vindece prin shimmering. Acestea sunt instrumente minunate pe 

care voi ca oameni drepți, ca vindecători planetari, le puteți implementa. Sper că vom călători împreună 

în viitor pentru a aduce informații tehnice și sociale care vor folosi la crearea unui nou echilibru de 

vindecare pentru Mama Pământ. Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 

 
 
 


