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Salutari, aici Juliano. Noi suntem Arcturienii.  

Dorim sa discutam despre campul vostru de energie si despre cum acesta este 

afectat de actualele evenimente de pe planeta si de asemenea, vreau sa abordez 

importantul subiect al traumei pe care voi si multi altii fiind pe aceasta planeta o 

experimentati, in aceste timpuri de mare criza planetara. Sa privim la campul 

vostru energetic si la cum acesta raspunde si este afectat. Toti suntem de acord ca 

aceste vremuri sunt vremuri cu o uriasa criza planetara. Voi sunteti seminte 

stelare sensibile/senzitive si multi dintre voi sunteti empatici, iar aceasta 

inseamna ca sunteti foarte sensibili la durerea si suferinta ce are loc pe toata 

planeta si se pare ca aceste catastrofe si crize planetare se accelereaza in loc sa  

se diminueze. 

 Cum va afecteaza personal aceasta?  Aceasta este o experienta traumatica 

pentru fiecare dintre voi, ca sa fiti pe aceasta planeta in timpul acestor crize 

uriase. Este un paradox, deoarece datorita crizelor exista aceasta oportunitate de 

schimbare si eu observ acestea ambele pe Pamant dar si in alte sisteme planetare 

ce le-am vizitat. Observatia este aceea ca , in timpul crizelor apare schimbarea in 

tiparele evolutionare/de evolutie. Cand totul se afla in echilibru si homeostaza nu 

mailto:davidmiller@groupofforty.com
http://www.groupofforty.com/


 

2 
 

exista nevoia de schimbare, deoarece continua sa fie un echilibru si o armonie. 

Din perspectiva Pamantului, aceasta inseamna ca Sistemul de Feedback Bucla si 

de Autoreglare al planetei nu trebuie sa se schimbe. 

 Dar acum suntem in situatia in care planeta Pamant(si noi ne referim de 

asemenea si la Spiritul Mamei Pamant “Gaia”) nu este in stare sa tina pasul cu 

procesul de autoreglare ce este necesar pentru a mentine aceasta planeta in 

echilibru si homeostaza. Planeta nu se afla in echilibru in acest moment. Cineva ar 

putea spera ca sistemul de autoreglare al planetei ar putea sa fie in stare sa 

mentina echilibrul. Acest echilibru include mentinerea unei temperaturi potrivite, 

compozitia potrivita de oxigen si nitrogen, o temperatura optima in oceane, un 

nivel optim de radiatie si a altor forte ascunse ce sunt necunoscute pentru 

umanitate. Aceste forte ascunse contribuie la un nivel mai profund la necesarul 

proces de autoreglare. Am observat ca sistemul de autoreglare al planetei este 

foarte incarcat si din aceasta cauza, Mama Pamant se chinuie sa mentina 

echilibrul. Am auzit argumentul , cum ca Pamantul va supravietui si asta chiar 

daca umanitatea este in afara echilibrului. Soarta Pamantului este complicat 

impletita cu ceea ce face umanitatea. 

 Cand am vorbit despre actualul eveniment de extinctie in masa de pe 

Pamant, am concluzionat prin faptul ca umanitatea, Homo Sapiens, este prima 

responsabila de aceasta criza, incluzand extinctia in masa. Umanitatea, Homo 

Sapiens, este responsabila pentru distrugerea atator habitate si paduri. 

Umanitatea este responsabila pentru aducerea de dioxid de carbon si gaze de 

sera in atmosfera. Umanitatea este responsabila pentru aducerea de plastice si 

alti poluanti in oceane. Umanitatea este responsabila de descarcarea unei 

cantitati mari de radiatii in biosfera, nivele de radiatie ce sunt daunatoare vietii. 

Tot ce este viu/viata este dependent acum de ceea ce face umanitatea. Toate 

formele de viata, toate speciile, toate plantele si animalele, si toata viata oceanica 

sunt dependente de ceea ce face umanitatea. 

 Aceasta este pentru prima oara in istoria acestei planete cand o specie, 

care este umanitatea si care domina aceasta planeta, este responsabila pentru 

rezultatul acestei crize planetare. Pana in acest moment, nimeni nu a sugerat 
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faptul ca soarta Pamantului este dependenta de asemenea de ceea ce face 

umanitatea. Spun doar ca aceasta este situatia, ca nu doar toate formele de viata 

depind de umanitate, de ceea ce umanitatea face, ci de asemenea Pamantul 

insusi este dependent acum de ceea ce face umanitatea. Dintr-o perspectiva 

galactica, umanitatea este bijuteria coroanei acestei planete Pamant. Planeta 

Pamant, asta daca putem vorbi despre dorintele si motivarile acesteia, doreste ca 

umanitatea sa aiba succes. Pamantul, planeta tinde/vrea un nivel superior, care 

include faptul de a avea oameni evoluati pe ea. Numai ca si planeta de nivel 

superior, umanitatea poate lucra impreuna cu Pamantul, pentru a ajuta Pamantul 

sa ascensioneze. 

 Pamantul este un spirit viu. Este o planeta vie si are de exemplu 

caracteristica de a se autoregla, ce este un imortant atribut al vietii. Pamantul 

doreste sa ajute umanitatea ca sa mentina echilibrul optim pentru viata la toate 

nivelele, asta pentru a asigura viata plantelor si animalelor sa continue. 

Observatia noastra este aceea ca Pamantul se foloseste de abilitatile sale de 

autoreglare pentru a mentine acest echilibru specific, dar sistemul de autoreglare 

este stresat. Sistemul de autoreglare nu poate tine pasul cu schimbarile rapide ce 

sunt cauzate de umanitate. Pamantul incearca sa mentina o anumita temperatura 

si Pamantul vrea sa mentina ploi in zonele uscate si oprirea ploilor in zonele 

excesiv de umede. Sistemul de autoreglare este complex si fiecare parte a acestui 

sistem necesita efort si energie pentru a mentine acest echilibru delicat. 

Pamantul, este stresat si numai poate tine pasul, asta ca sa folosim niste termeni 

umani. 

 Voi observati simptomele crizei planetare la diferite nivele, de exemplu in 

incendiile puternice de pe Coasta de Vest a USA, in puternicele si desele furtuni ce 

apar in sezonul uraganelor de pe toata planeta, incluzand in zona de sud-est a 

USA si a Asiei. Distrugerea padurilor din Amazon este un alt simptom. Incendiile 

din Amazon creaza o problema uriasa, deoarece Amazonul este responsabil de 

20% din productia de oxigen de pe planeta. Ganditi-va pentru un moment, ce se 

intampla daca nivelul de productie de oxigen de pe Pamant continua sa scada asa 

cum scade acum. Toate aceste incendii degradeaza si mai mult continutul de 

oxigen. 
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 Concluzionez prin faptul ca pentru voi semintele stelare aceasta este o 

perioada traumatica. Este o perioada traumatica chiar si pentru multe plante si 

animale pe masura ce ele se confrunta cu extinctia si chiar daca credeti sau nu dar 

si umanitatea se confrunta cu extinctia. De vreme ce plantele si animalele sunt in 

risc de extinctie, atunci si umanitatea este in riscul de a deveni extincta. 

Umanitatea este afectata de distrugerea biosferei. Umanitatea de asemenea face 

parte din acest proces de extinctie. 

 Din nefericire, acest virus Covid-19 este de asemenea un simptom din 

cadrul evenimentelor de extinctie in masa. In evenimentele de extinctie in masa, 

virusii se dezvolta si au astfel capacitatea de a sterge o mare parte din populatie. 

Este observatia noastra faptul ca criza Covid-19 nu va atinge acel nivel, totusi este 

considerata o pandemie, iar numarul mortilor nu va fi un pericol pentru intreaga 

specie. Am prezis acum aproape 8 luni faptul ca numarul aproximativ de morti va 

atinge 2 mil. in toata lumea, dar aceea a fost o estimare a lucrurilor ce erau atunci 

in februarie-martie 2020. Exista variabile ce intervin. Este posibil ca pandemia sa 

scape de sub control, dar in general pana la sfarsitul lui 2021, pandemia va fi sub 

control. Dar mai este mult timp pana atunci. Aceasta pandemie poate fi inca 

considerata un simptom al evenimentelor de extinctie in masa ce va afecta direct 

umanitatea. 

 Voi ca si seminte stelare, ca si membri in Grupul de 40, experimentati 

aceasta criza si va afecteaza. Este o experienta traumatica sa va aflati pe aceasta 

planeta acum. Stiu ca atunci cand vorbesc despre Dimensiunea a 5-a voi sunteti 

nerabdatori sa ajungeti acolo. Voi va intrebati cum va fi pe o planeta din 

Dimensiunea a 5-a si care nu se afla in mijlocul unei crize, o planeta ce nu este 

implicata in extinctii in masa, o planeta ce traieste in echilibru cu toate aspectele 

Logosului Planetar. Planetele 5 Dimensionale controleaza izbucnirile maladiilor si 

virusilor si controleaza tiparele meteo si tiparele geologice. Stiu ca fiecare dintre 

voi tanjeste sa fie pe o astfel de planeta, sa traiasca in pace. Ganditi-va cat de usor 

ar fi pentru propria voastra evolutie personala sa traiti pe o planeta 5 

Dimensionala echilibrata si spirituala. 
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 Poate voi nu sunteti in totalitate constienti de cat de mult sunteti afectati 

de aceasta criza planetara. Cred ca va afecteaza pe multiple nivele, iar multe 

dintre aceste nivele pot fi sub nivelul constientei voastre. Si cred ca va poate 

afecta sanatatea. Cred ca va poate afecta starea. Stiu ca unii dintre voi suferiti de 

ceea ce asi considera o reactie depresiva cronica sau globala. Puteti privi in jur si 

sa ganditi: “Ei bine, totul in viata mea merge bine. Ma simt relativ sanatos si am 

realizat multe dintre scopurile propuse acum.Si totusi in acelasi timp ma simt si 

depresiv  si molesit.” Aceasta este o reactie la aceasta trauma globala. Exista o 

parte din voi ce vrea sa se opreasca si eu nu am ce sa va reprosez. Cine ar vrea sa 

traiasca in mijlocul unei crize planetare ca ceea ce are loc acum, mai ales cand 

considerati ca exista posibilitatea sa se inrautateasca. Estimez ca in acest moment 

va aflati la 40% din criza planetara. Sa spunem ca Pamantul se afla la o treime din 

distanta de parcurs a acestei crize. In acest moment, cinstit, nu exista nici o 

miscare globala de refacere sau de oprire a acestei extinctii in masa sau de oprire 

a dezechilibrului efectului gazelor de sera, sau a dezechilibrului distrugerii 

biosferei, incluzand padurile. Aceasta inseamna ca acest dezechilibru planetar 

este scapat de sub control. 

 Scopul meu de azi este sa va ajut sa rezolvati aceasta trauma si sa va ajut sa 

va sustineti pe voi si campul vostru de energie. De exemplu, fumul si aburul de la 

incendiile din California si Coasta de Vest va afecteaza pe multi dintre voi. Acest 

fum si abur se duce in jurul planetei, calatoreste in jurul planetei. Sunt de 

asemenea si incendii ce creaza poluare in alte zone de pe glob, ca in Amazon. 

Aceste incendii de asemenea creaza fum ce se duce si el in jurul planetei. In 

acelasi mod, radiatiile de la Fukushima se duc pe toata planeta. Mai exista chiar si 

descarcari de la Cernobil care s-a intamplat acum 30 de ani si acestea la fel se duc 

pe toata planeta. Scurgerile de petrol ce au aparut in Golful Mexic afecteaza in 

continuare curentii oceanici. 

 Vreau sa va vorbesc despre vindecare si sa va ajut sa va vindecati campul 

vostru de energie, sa va vindecati trauma, deoarece este posibil sa fiti sanatosi 

spiritual in timpul unei crize planetare. Este posibil sa va vindecati sufletul si 

bineinteles este inca posibil sa ascensionati in aceste vremuri. Procesul planetar si 

criza planetara nu opresc Ascensiunea; ci de fapt fac ca Ascensiunea sa fie si mai 
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necesara. Creeaza o mai mare atragere catre accelerarea descarcariii  spirituale de 

energie superioara din Dimensiunea a5-a in Pamant. 

 Pentru nivelul de vindecare personal haide-ti sa privim la camera de 

vindecare a lui Hellio-Ah si sa vorbim despre procesul de reparare a campului 

vostru de energie, de reparare a aurei vostre in timpul acestei perioade de criza. 

Care parte din voi ascensioneaza cu adevarat? Care parte din voi o veti aduce in 

Dimensiunea a5-a? Vorbesc despre Ascensiune si despre faptul ca corpul fizic asa 

cum il vedeti si il stiti nu va ascensiona cu voi. De ce ati dori sa va aduceti corpul 

fizic cu voi? Acest corp este aici numai ca sa va ajute/serveasca intr-un anumit fel 

cat timp sunteti pe Pamant, dar indata ce ati terminat va lasati acest corp in urma. 

 In Ascensiune, acest corp fizic este transmutat intr-un camp de energie 

superior. Pentru ca aceasta transmutare sa aiba loc, aura voastra trebuie sa fie la 

o anumita vibratie si aura voastra trebuie sa pulseze la frecventa potrivita pentru 

a realiza/integra acest proces de transmutare. Ascensiunea este un eveniment in 

care are loc o intersectie intre Dimensiunea a -3a si a 5-a. In acel moment al 

intersectiei, o frecventa speciala de lumina este descarcata in Dimensiunea a3-a 

din Dimensiunea a5-a. Aceasta frecventa de lumina poate fi primita de cei care 

sunt la frecventa potrivita si sunt capabili sa primeasca acea frecventa potrivita in 

sistemele proprii. De aceea, noi avem conceptul de pregatire pentru Ascensiune, 

care include procesul de aliniere a anumitor sensibilitati  de frecventa pentru a 

putea primi Energia Ascensinii. 

 Este clar ca pentru a ascensiona, voi trebuie sa fiti setati/acordati la 

frecventele ascensiunii. Acea setare/acordaj poate apare la multe nivele. Poate 

include setarea/acordarea cu corpul vostru mental, cu corpul vostru emotional, cu 

corpul spiritual si chiar cu corpul fizic. Voi trebuie doar sa fiti acordati cu unul 

dintre acele corpuri ce are efectiv o transmutatie. Aceasta inseamna ca daca 

sunteti aliniati mental cu munca ascensiunii, atunci veti fi capabili sa descarcati 

frecventele cinci dimensionale pentru transmutare. Daca sunteti aliniati spiritual 

si mental cu atat mai bine, iar daca sunteti aliniati si emotional este si mai bine. 

Dar aliniere inseamna totodata mentinerea unei puritati in campul vostru de 

energie, o puritate in aura voastra si abilitatea de a face sa vibreze aura voastra la 
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un nivel superior. Experimentarea traumei si depresie si tristete datorita 

evenimentelor de pe Pamant de fapt va incetinesc pulsarea/vibratia aurei voastre. 

Acesta ar fi considerat un raspuns/reactie naturala. Voi care sunteti asa de 

senzitivi, nu puteti sa evitati reactia traumatica de a fi pe aceasta planeta si sa fiti 

martori la aceste crize globale si evenimente catastrofale ale biosferei. 

 Asi dori sa o chem pe colega mea Arcturiana, Helio-Ah ca sa va vorbeasca 

azi despre vindecare, despre curatarea campurilor voastre de energie pentru 

pregatirea pentru ascensiune. Aceasta idee a purificarii si curatarii este 

intotdeauna disponibila si s-ar putea sa va fie necesara pentru voi ca sa participati 

la aceste tipuri de vindecari mai des, pe masura ce catastrofele si trauma 

continua. Va exista o mai mare presiune/povara pe voi si pe campul vostru de 

energie si o nevoie mai mare de a face purificari si exercitii de curatare 

energetica. Si acum va prelua mai departe Helio-Ah. Aici este Juliano. 

 (Intonare: “Helio-Ah, Helio-Ah.”) salutari, eu sunt Helio-Ah. Sunt partenera 

lui Juliano, iar juliano si cu mine lucram impreuna cu acest proiect Grupul de 40, 

muncind pentru a ajuta la activarea semintelor stelare ca voi si pentru a va furniza 

informatii si directii pentru munca voastra de ascensiune. Astazi vreau sa vorbesc 

despre camerele de vindecare si sa va conduc intr-un exercitiu de vindecare. Cu 

totii m-ati auzit vorbind mai devreme despre camerele de vindecare. Daca nu, va 

voi spune rapid faptul ca Arcturienii au camere speciale de vindecare pe nava 

noastra stelara Athena, iar asta pentru a ajuta seminetele stelare Arcturiene si 

membrii Grupului de 40 ce lucreaza pentru Ascensiune. Este necesar sa va faceti 

vindecari chiar daca sunteti la cea mai inalta vibratie spirituala posibila pe 

Pamant. La momentul ascensiunii voastre, va fi nevoie de vindecare suplimentara. 

Densitatile de pe aceasta planeta si energia apasatoare de la schimbarile 

Pamantului sunt imbinate cu extremele voastre senzitivitati/sensibilitati. 

 Am pregatit azi pentru voi  camera mea de vindecare si vreau sa va ajut sa 

va purificati, curatati si sa descarcati o parte din energia traumei de a fi pe planeta 

Pamant acum. Este necesar un mic exercitiu de meditatie si vom intra intr-un 

exercitiu de proiectie a gandului/mentala in care voi si cu mine vom lucra 

impreuna pentru a va proiecta mental aura voastra pe nava mea stelara si in 
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camerele mele de vindecare. Retineti, atunci cand veti ascensiona nu va veti lua 

cu voi corpul fizic, iar in acest exercitiu voi va lasati deoparte/in urma corpul 

vostru fizic. Voi veti descarca/elimina o mare parte din legaturile energetice 

traumatice ce sunt atasate de voi, astfel incat cand va intoarceti inapoi in corpul 

vostru fizic veti fi capabili sa va energizati si corpul vostru fizic. 

 Inchideti ochii si respirati de 3 ori adanc. Simtiti centrul camerei cum incepe 

incet sa se roteasca, dandu-va impresia/senzatia ca sunteti intr-un carusel. 

Aceasta rotire a camerei nu va creaza nici o ameteala. De fapt, ajuta sa pierdeti 

legaturile corpului spiritual cu corpul fizic, deoarece corzile atasamentelor sunt 

temporar intrerupte. Exista cordonul principal de atasament care este numit 

cordonul astral, in general in centrul corpului vostru, dar mai exista si altele, sub-

corzi mici de atasament si pe masura ce va rotiti in jurul camerei aceste sub-corzi 

se elibereaza. Voi veti mentine cordonul vostru principal astral, deoarece va veti 

intoarce in corpul vostru. 

 Ridicati-va in spirit din corpul vostru fizic si ne intalnim in coridor in fata 

camerei voastre. Eu Helio-Ah, apar la fiecare dintre voi. Eu sunt 

multidimensionala, asa ca pot sa va salut pe fiecare. Luati-ma de mana, si cu 

viteza gandului haide-ti sa calatorim printr-un coridor de lumina creat special 

pentru voi, acum, catre nava noastra stelara Athena.(Intonam: Ta, ta, ta...” 

repetati si cu diferite viteze). Ajungeti pe nava mea stelara Athena in corpul 

vostru spiritual. 

 Voi v-ati proiectat mental cu succes in nava mea stelara . Veniti cu mine; 

inaintati pe acest hol/culoar si vom intra in camera mea speciala de vindecare. 

Este o camera mare, cu un frumos perete de lumina in centrul camerei. Unii 

uitandu-se la el ar crede ca este ca un caleidoscop. Are de asemenea speciale 

aptitudini ce sunt cunoscute in lumea voastra ca si un planetarium. Acest 

planetarium are o energie reflectata si furnizeaza o legatura directa cu alte 

sisteme solare. Proiecteaza actualul aranjament stelar din perspectiva 

Pamantului, pe tavan. Este o combinatie a unui caleidoscop cu un planetarium. Si 

creeaza un sentiment minunat de lumina si energie cosmica. (Intonam: “Oh, 

Oh..”.) 
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 Va aflati in camera si luati loc intr-unul din frumoasele scaune si va simtiti 

confortabil si liberi de orice presiune/incarcare de a va afla pe Pamant. Va voi 

scalda intr-o frecventa lumina speciala planetara ce va curata si indeparta efectele 

a orice trauma din aura voastra. (Intonam “Oh, Oh...”) Descarcati; dati 

drumul/indepartati orice atasamente ce le aveti fata de drama si criza de pe 

Pamant. Indepartati acum, orice depresie, indepartati orice tristete, indepartati 

toata incarcarea emotionala pe care o simtiti din experienta de pe Pamant la 

toate nivelele, chiar si la nivelul adanc constient, dati drumul/eliberati acum. 

Simtiti-va ca un spirit liber, spiritual. Aceasta inseamna ca voi nu sunteti atasati de 

Pamant, dar sunteti un spirit liber in galaxie, liberi sa calatoriti interdimensional, 

liberi sa calatoriti spre alte sisteme stelare, liberi sa calatoriti in Dimensiunea a5-a, 

liberi sa absolviti de pe Pamant si sa ascensionati. Aceasta este puterea faptului ca 

sunteti scaldati acum in aceasta lumina. Vom intra in meditatie acum, in timp ce 

experimentati aceasta energie de curatare si purificare. 

 Va bucurati de aceasta experienta, de a fi scaldati in aceasta lumina. 

Patrunde in zone adanci din campul vostru energetic, purificandu-va, 

eliberand/indepartand firele energetice ale traumelor ce s-au atasat de aura 

voastra. Aceasta camera de vindecare are o putere speciala de a absorbi si 

indeparta toate aceste reziduri si sa le elimine din voi si din aura voastra. Sa 

continuam in meditatie. O curatare suplimentara va avea loc acum. Trimit in jos 

un al 2-lea suvoi de lumina aurie. Prima lumina a fost de descarcare si de ajutor 

pentru indepartarea acelor urme traumatice din experienta de pe Pamant. Acum, 

aceasta este o noua lumina alba si aurie ce coboara din tavanul camerei de 

vindecare. Puteti spune ca este mai mult o lumina de purificare. Primiti aceasta 

lumina acum. (Intonam “Oh, Oh, Oh..”) Ati primit aceasta lumina energie acum si 

va aflati acum in forma pura a luminii sufletului vostru. Voi participati deplin in 

camera mea de vindecare, a lui Helio-Ah. 

 Fiecare dintre voi straluciti. De aici, voi puteti privi jos la Pamant cu/dintr-o 

perspectiva superioara. Puteti observa dintr-o perspectiva superioara marea 

drama ce are loc pe aceasta planeta si puteti vedea ca fiecare dintre voi aveti o 

misiune personala de indeplinit, la cel mai inalt  nivel. Va veti intoarce in corpurile 

voastre fiind refacuti, curatati si eliberati de efectele secundare ale crizei Pamant, 
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la care sunteti martori. Va intoarceti cu o mai mare putere si refacuti energetic. 

Camera de vindecare intra acum in al 3-lea nivel de lumina, care este o lumina 

albastra. Aceasta lumina ajuta la mentinerea si sigilarea experientei de purificare 

ce ati avut-o. Experimentati aceasta lumina albastra acum, si simtiti aceasta 

lumina purificatoare cum sigileaza puritatea in aura voastra. (Sunete: Oh, Oh..”). 

Sigilarea s-a efectuat complet. 

 Acum , ne vom intoarce pe Pamant. Va ridicati si va dati jos de pe scaun 

acum,  si ma urmati in timp ce parasim camera de vindecare, spunand la revedere 

aparatului caleidoscop-planetarium din centrul camerei, cunoscand faptul ca voi 

va puteti intoarce oricand doriti in viitor, in aceasta camera vindecatoare. 

Cunoscand faptul ca aceasta camera vindecatoare cu aceasta lumina planetarium 

este conectata la toate sistemele stelare din galaxie. Acesta este un planetarium 

ce nu se relationeaza doar la Pamant, ci relationeaza cu intreaga galaxie. Spuneti 

la revedere camerei, urmati-ma sa iesim din camera si ajungem la iesire. Iesirea 

este conectata la un coridor ce va va intoarce in corpul vostru pe Pamant. Luati-

ma de mana si pasiti in coridor si vom calatori cu viteza gandului inapoi in camera 

si casa voastra. (Sunete: “Ta, ta, ta, ta..”). Calatoriti prin coridor cu viteza gandului 

si coborati deasupra camerei de unde ati plecat. Veti observa campul vostru de 

energie ca este deja mult mai expansionat, mai larg, plin decat cand ati plecat. 

 Cu toate capacitatile voastre aliniati-va campul de energie cu corpul fizic, 

dar nu intrati inca in corpul fizic. Aveti nevoie de o mica contractie pentru a intra 

inapoi in corpul fizic, deoarece aura voastra este mai mare. Retineti  faptul ca 

atunci cand intrati inapoi in corpul fizic, numai o parte din aura voastra intra in 

corpul fizic, care se numeste miezul central. Parte din aura voastra va ramane in 

afara corpului fizic. O aura sanatoasa este extinsa de la 20 pana la 30 de 

centimetri in afara corpului fizic. Pregatiti-va sa reintrati in corpul fizic in aliniere 

perfecta, acum. 

 V-ati intors in corpul vostru fizic refacuti. Aura voastra este in forma 

perfecta de Ou Ccosmic, iar campul vostru de energie este extins la aproape 30 de 

cm de corpul vostru. Miezul aurei voastre se afla in interiorul corpului vostru fizic. 

Fiecare dintre voi aveti o stralucire de lumina albastra ce va ajuta sa va 
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sigilati/inchideti pe voi si campul vostru de energie. Sa intram inapoi in meditatie 

in timp ce mentineti aceasta lumina si energie. Voi aveti, sunteti si ati integrat 

aceasta puritate in sistemul vostru. Fiecare dintre voi aveti o 

elasticitate/rezistenta si o perspectiva superioara energetica. Fiecare aveti o 

abilitate mai mare de a va transmuta in frecvente spirituale superioare, atunci 

cand vine Lumina Ascensiunii. A fost o mare placere pentru mine sa lucrez cu voi. 

Va las cu Juliano. Aici este prietenul vostru  si vindecatorul Helio-Ah. O zi buna. 

 Salutari, eu sunt Juliano. Ne-am intors si sunt recunoscator pentru faptul ca 

fiecare a avut aceasta oportunitate sa lucreze cu Helio-Ah si sa participe la aceasta 

minunata oportunitate de a elibera/indeparta trauma ce o experimentati pe 

Pamant. Vreau sa subliniez faptul ca Helio-Ah a vorbit despre aceste 

filamente/fire de trauma ce sunt de fapt cordoane/legaturi energetice ce sunt 

atasate de aura voastra de la traumele ce le experimentati, dar acum au fost toate 

indepartate. Voi va aflati intr-o stare mai echilibrata, gata sa va continuati munca 

si sa mentineti lumina ce este atata de importanta acum. Fiecare dintre voi va 

indepliniti locul/scopul special si va faceti misiunea si ajutati  sa va conectati cu 

noi, Arcturienii, astfel incat noi sa putem sa coboram energia noastra 

vindecatoare pe planeta Pamant, in aceste vremuri in care este nevoie. 

 Eu sunt Juliano, o zi buna. 


