
7 Februarie 2015     

Energia si Tehnologia Holografica       
Copyright © 2015 David K. Miller 

Toate drepturile rezervate  
Nici o parte din acest material nu este permis a fi reprodus in orice fel fara consimtamantul prealabil al lui 

David K. Miller, Fondator & Director al Group of Forty  

davidmiller@groupofforty.com 

P.O. Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA 

www.groupofforty.com 
 

     Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem Arcturienii.  In aceasta lectura vom 
examina si vorbi  despre energia holografica.Vom examina  definitia energiei 
holografice si in mod specific vom aplica principiile energiei holografice la 
vindecarea ta pesonala si de asemenea si vindecarii Pamantului. 
 
    Pentru inceput vreau sa va spun ca partea da acces la intreg. La nivel universal, 
acest lucru inseamna ca aici pe planeta Pamint aveti acces la secretele galaxiei si  la 
secretele sistemului solar ca si la intreaga istorie a Pamantului. Poate ca ati vazut 
linia temporala a Pamantului. Pamantul are aproximativ 4,7 miliarde de ani. 
Omenirea a trait si functionat pe planeta pentru o fractiune de secunda sau doua 
atunci cand privim lucrurile drin prisma intregii durate de timp a Pamantului. Asta 
daca consideram varsta Pamintului – in mod simbolic- fiind de 24 de ore. 
 
     Chiar daca ginditi ca Omul este pe aceasta planeta de o perioada scurta de timp, 
Omul poate totusi accesa tot este de stiut despre Pamant. Aceasta este adevarat de 
asemenea in ceea ce priveste galaxia si universul. Desigur, un graunte de nisip  e 
foarte mic. Daca va uitati pe o plaja, un graunte de nisip este insignifiant din 
perspectiva  observatorului. Pamintul este chiar mai mic decit un graunte de nisip 
cand il comparam cu marimea universului infinit. Totusi, din perspectiva 
Pamintului, folosind energia si tehnologia holografica, omenirea poate intelege tot 
despre trecutul universului, originea universului si viitorul acestuia. Acelasi 
principiu se aplica si la nivel personal. Folosind tehnologia holografica vei fi capabil 
sa intelegi intreaga istorie a sufletului tau, unde ai fost in vietile trecute, ce ai de 
invatat in aceasta viata, si unde vei merge in viitor pe masura ce progresezi pe scara 
ascensiunii. 
 
     Tehnologia holografica si energia holografica se pozitioneaza fata de totalitatea 
care o creaza. Acest lucru inseamna ca ceea ce experimentezi in acest moment este 
parte a intregului proces, si ceea ce vezi la tine in acest moment pe Pamant, este o 
parte a fiintei tale mai large. Este o parte a sufletului tau total. Cind facem o 
vindecare personala, noi privim la imaginea totala a sinelui. Frecvent, vedem o 
persoana iluminata si pe cineva care are o mare profunzime spirituala. Vedem 
trecutul persoanei, vedem prezentul persoanei dar si viitorul ei, dar uneori aceasta 
persoana nu vede sau nu intelege  intreaga imagine holografica proprie. Aceasta 
poate fi o experienta extraordinara atunci cand o persoana este capabila sa acceseze 
intregul cimp energetic holografic. 
 
     Experienta holografica se bazeaza pe intelegerea campurilor holografice. 



Campurile holografice sunt o buna descriere a ceea ce va prezentam. Cateodata ele 
pot fi comparate cu o prisma din sticla in interiorul careia patrund razele de lumina 
care vin si sunt defalcate in mai multe fatete. Aceste fatete sunt umplute cu lumini 
cu temperaturi diferite, cu nuante diferite de albastru, rosu , orange si galben. In 
cazul in care razele nu sunt defalcate si  doar trec prin prisma de sticla, atunci nu se 
poate vedea intreaga compozitie a ceea ce inseamna lumina. As vrea sa folosesc 
aceasta analogie deoarece tehnologia holografica poate fi aplicata la dezvoltarea ta 
personala. Cand exista o perspectiva potrivita creata printr-o prisma sau oglinda 
care este plasata deasupra campului energetic al unei persoane, atunci imaginile 
create de aceasta prisma si campul mental sunt corespondent defalcate si separate. 
Aceia care sunt capabili sa citeasca rezultatele acestei separari, vor vedea vaste 
informatii despre persoana respectiva. 
 
     Intr-un scurt rezumat putem spune ca tehnologia stiintei holografice sau 
imaginile holografice sunt folositoare pentru intelegerea cosmosului, a planetei si a 
ta personala. Sa aruncam o privire asupra planetei si a biorelativitatii.  Utilizand 
tehnologia holografica putem spune ca trecem printr-un spatiu temporal scurt in 
care au loc evenimente dramatice. Exista polarizare si sunt dualitati. Putem spune 
ca pamantul este la marginea unor catastrofe la diferite nivele, incluzand mediul 
inconjurator si chiar la nivelul social si politic. Desigur cand experimentati 
catastrofe totul pare central, concentrat si real. Este greu sa intelegeti ca ceea ce 
vedeti si experimentati este o drama cosmica. 
 
     Ceea ce vedeti si experimentati este rezultatul interactiunii mai multor factori 
care interelationeaza si se desfasoara pe Pamant. Acesti factori au radacinile lor, 
originile lor in capitole de istorie pamanteana anterioare. Unele dintre aceste 
origini s-au nascut in conflictele planetare anterioare din aceasta galaxie, de 
exemplu. Astfel se poate intelege ideea de a privi planeta din punct de vedere 
holografic printr-o fereastra a timpului cunoscuta ca trecut, prezent si viitor. Cum 
pot fi accesate si intelese energiile viitorului in asa fel incat directia dezvoltarii 
viitorului sa interactioneze cu prezentul? Aceasta interactiune a prezentului cu 
viitorul poate accelera re-echilibrarea si vindecarea planetei. Acest lucru este un alt 
fel de a spune ca trebuie sa privim planeta Pamant din toate aspectele  - trecut 
prezent si viitor. Trebuie sa vedem unde a fost Pamantul inainte, unde este acum si 
incotro se indreapta. Atunci, vom avea o imagine unificata a Pamantului si aceasta 
se refera desigur la  teoria campului unificat. 
 
     Una dintre cele mai mari dureri si suferinte care are loc in a treia dimensiune a 
planetelor, ca Pamantul, vine din sentimentul  de a fi deconectat de la intreg. Cel 
mai dureros aspect al fiintei in dimensiunea a treia este de a fi deconectat de sinele 
complet, de familia proprie de suflete si de grupul de suflete. Acest fapt duce 
desigur la o intensa suferinta si dezbinare si incurajeaza mai multa polarizare si 
mai multa dualitate. Starea naturala de perceptie la oameni este una holografica. 
Unii dintre voi puteti fi surprinsi sa auziti asta. Starea naturala este ca voi puteti sa 
priviti campul energetic al altei persoane si sa-i vedeti dezvoltarea trecuta, prezenta 
si viitoare. Extinzind comparatia, puteti sa vedeti de asemenea trecutul, prezentul 
si viitorul unei planete, si desigur, aceeasi comparatie se poate aplica si cosmosului. 



Cu lentilele adecvate de perceptie puteti sa vedeti totalitatea  campului energetic pe 
care sunteti focusati. 
 
     Imaginati-va cum este cand vedeti pe cineva contractat si confuz. Va puteti gandi 
ca acea persoana este de o vibratie mai scazuta si totusi, daca ati fi capabili sa vedeti 
si sa experimentati intreaga sa natura holografica, care include trecutul, prezentul 
si viitorul ei, atunci ati avea o opinie total diferita. 

 
     Marii profeti erau capabili sa-si extinda pasiunea si lumina asupra oricarei 
persoane pe care o intalneau, pentru ca ei o vedeau  holografic. Ei vedeau pe oricine 
in adevarata sa natura. Dar tineti minte, sarcina pentru voi si pentru toate 
semintele stelare este sa invatati sa accesati aceasta viziune/conceptie  si privire 
holografica. Acum o voi ruga pe Helio-ah sa va vorbeasca mai mult despre 
vindecarea holografica atat la nivel personal cat si planetar. 
 
     Salutari, dragile mele seminte stelare! Sunt Helio-ah, tovaras si coleg cu Juliano 
ghid/profesor/mentor pentru multi dintre voi. Multi dintre voi mi-au cerut recent 
sfatul privind cum sa va cresteti coeficientul de lumina spirituala si cum sa lucrati 
mai eficient in echilibrarea voastra personala si a planetei. Raspunsul la multe din 
intrebarile voastre vine din intelegerea si folosirea tehnologiei holografice in viata 
voastra. 
 
     Am dezvoltat impreuna cu Juliano Camera de Vindecare Holografica. Motivul 
pentru care am dezvoltat aceasta camera este pentru ca sunteti foarte vizuali. 
Putem vorbi despre natura si teoriile energiei holografice si ati fi fascinati si invata 
o multime. Va cunosc si stiu ca doriti sa experimentati mult si sunteti vizuali. Doar 
vedeti cat de mult va iubiti computerele, iPad-urile, smartphone-urile si tabletele 
kindle. Voi va raportati la imagini si imaginatie vizuala, dar asta merge dincolo de 
computerele voastre si de tehnologia computerelor. Acesta patrunde in adevarata 
natura a subconstientului vostru, pentru ca subconstientul se bazeaza deasemenea 
pe imagini. 
 
     Informatia din aceasta viata si vietile voastre trecute este stocata in memoria 
voastra holografica, ca imagine. Nu este stocata sub forma unei carti, ca o 
biblioteca. Chiar cand vorbim despre inregistrarile Akashice, pot sa va spun ca 
acestea sunt deasemenea bazate pe imagini. Am incercat odata sa calculez  
acumularea/depozitarea de amintiri in creierul/mintea 3D. Vreau sa subliniez ca 
mintea voastra este multi-dimensionala, energia holografica si tehnologia 
holografica sunt multi-dimensionale. Asta inseamna ca in orice dimensiune ,poti 
accesa toate dimensiunile. 
 
     Stiu ca  vorbim despre dimensiunea 3D ca despre o dimensiune contractata si 
limitata. Multi din voi sunt frustrati ca sunteti  inca in 3D, dar vreau subliniez ca si 
dimensiunea a 3-a este holografica. Asta inseamna ca, asa cum este in orice 
dimensiune, 3D  va ofera abilitatea de a accesa toate dimensiunile si spatiile. Sper 
ca asta va da o mai buna acceptanta a naturii holografice a 3D. Este mai dificil sa 



accesezi asta din cand in cand, dar asta se datoreaza modului in care aceasta 
cultura v-a antrenat si v-a definit perceptiile. 
 
     Da, este adevarat ca aceasta cultura a avansat mult tehnologic si stiintific, dar un 
aspect este acela ca ea este mult in afara echilibrului prin focusarea mult prea 
accentuata pe ganduri, prin focusarea pe perceptia ingusta a punctului de vedere 
stiintific, logic, care este baza 3D. Aceasta dimensiune are toate uneltele necesare 
pentru accesarea tuturor nivelelor multidimensionale si aceasta minte pe care o 
aveti, aceasta minte tridimensionala este un aspect al marii voastre super-minti. 
Este doar un aspect al mintii holografice. Aceasta inseamna ca mintea voastra are o 
capacitate infinita de a experimenta universul holografic, de a experimenta propriul 
Sine holografic si de a vedea si lucra cu natura holografica a Pamantului. Nu e 
incitant sa auziti ca Pamantul, ca planeta, este holografic? Asta inseamna ca una 
din tehnicile de vindecare a Pamantului are de-a face cu accesarea energiei 
holografice a Pamantului. 
 
     Una din caile de a ajuta omenirea sa acceseze natura holografica a Pamantului 
vine de la Cercurile din lanuri. Cercurile din lanuri se bazeaza pe geometria 
fractala, care este un sistem de perceptie a realitatii. Cea mai buna comparatie ar fi 
cu picturile lui Picasso, in perioada "cubista"(cubismul este arta formelor obtinute 
prin divizarea campurilor de energie, imaginilor si figurilor in cuburi asemenea). 
Asta a fost ceva unic si s-a bazat pe geometria fractala, pentru ca diviza sectiuni ale 
campurilor energetice ale oamenilor. Cercurile din lanuri dau informatii 
Pamantului. Cei ce observa aceste imagini pot intelege informatia folosind 
urmatoarea teorie: orice poate fi divizat in aceste conjuncturi sau simboluri 
fractalice. In ce consta beneficiul de a sti asta? Asta inseamna ca exista o tehnica 
structurala perceptuala, care este baza acestei realitati. 
 
     Una din intrebarile ce ii chinuie pe oamenii de stiinta este cum putem accepta ca 
soliditatea obiectelor este o iluzie. Masa este formata din miliarde de molecule pe 
care nu le vedem. Corpul vostru fizic este format din miliarde si miliarde de 
neuroni si axoni si celule asemanatoare amibelor. Realitatea este aceea ca daca 
cineva a atins un nivel perceptual mai adanc, ei va vor vedea ca pe o minge de 
energie. M-am referit la aceasta perceptie a voastra ca la mingi luminoase de 
lumina. Corpul omenesc este in interiorul aurei, astfel incat adevaratul vostru camp 
energetic inconjoara corpul fizic. Exista deasemenea un camp energetic secundar in 
interiorul corpului fizic. Ce face ca toate acestea sa apara ca solide este bazat pe 
principiile geometriei fractale, care sunt cu adevarat holografice si 
mulidimensionale. 
 
     O dificultate in incercarea de a repara planeta si totodata si aura voastra este 
faptul ca imaginile fractalice multidimensionale ale unei persoane ori ale unei 
planete nu apar cu usurinta. Voi nu vedeti planeta astfel si nu vedeti o persoana in 
modul in care,  spre exemplu , Picasso a facut-o cand a pictat o persoana in acel 
mod fractalic. Imaginea fractalica, mai ales in cercurile din lanuri scoate in 
evidenta simbolul si conceptul de unitate. Un triunghi nelalocul lui sau o imagine 
sau o bucata de dreptunghi nelalocul lor, pot crea un dezechilibru si pot tulbura 



campul energetic al intregii unitati. Cand vezi cercurile din lanuri, toate elementele 
se imbina perfect. Este ca un puzzle infinit pe care cineva l-a aranjat, iar voi va veti 
uita la asta si va mirati cum cineva a pus laolalta toate piesele. Dar este o reflectie a 
acestei realitati si a energiei holografice si a luminii. 
 
     O importanta imagine in energia holografica este cercul si o alta triunghiul. Sunt 
multe vizualizari si explicatii legate de asta, care sunt folosite in energia 
holografica. Triunghiul este folosit pentru ca el reprezinta pe larg subconstientul. 
Varful este considerat a fi constiinta. Tot ce este dedesubt se refera la subconstient 
sau inconstient. O persoana constientizeaza propria constiinta precum un iceberg. 
Asta inseamna ca atunci cand te uiti la un iceberg, ii vezi doar varful. Nu vezi si 
milele de gheata de sub apa, care reprezinta de fapt icebergul. Tot ce vezi e doar 
varful. Ce vreau sa subliniez e ca vedeti doar o portiune din voi in aceasta viata. 
Acum sunteti binecuvantati pentru ca va miscati cu totii spre o constiinta 
expansionata, incepeti sa va vedeti in totalitatea voastra, care este reprezentata de 
cerc. Cercul reprezinta interactiunea dintre trecut, prezent si viitor. Daca puteti 
accepta aceasta viziune extinsa a voastra, atunci va dati seama ca voi ascensionati. 
Atunci stiti ca sunteti un Maestru Inaltat in viitor. Stiti ca veti fi intr-un loc mai 
inalt in viitor. 
 
     In vindecarea holografica accesam imagini din trecut si imagini ce reprezinta 
experiente din trecut. Unele din aceste imagini sunt traumatice. Unele se bazeaza 
pe o constiinta mai scazuta(joasa). 
 
     Noosfera se actualizeaza continuu in sine, punand toate piesele intr-o unitate. 
Noosfera trebuie sa lucreze pentru unitate, pentru integrarea a tot ceea ce este. 
Parte din videcarea Pamantului si voastra insiva se concentreaza pe unificarea 
trecutului, prezentului si viitorului. Cateodata e dificil sa unifici viitorul sau 
trecutul, daca acest trecut este traumatic sau daca acest trecut este disociat de 
prezent. 
 
     La scara planetara asta se aplica deasemena. S-a spus ca Omul este o specie 
relativ tanara si ca umanitatea nu este departe de natura sa primitiva. Cred ca toti 
sunteti de acord cu asta, mai ales cand vedeti aceasta drama cosmica desfasurandu-
se pe Pamant, cu razboaie si conflicte teribile. Principiul vindecarii holografice se 
concentreaza pe vindecarea si unificarea traumelor trecute de pe Pamant. Acum 
sunt atat de multe traume vechi pe Pamant incat ar dura secole de munca pentru a 
fi eliberate. Parte din aceste traume sunt legate de genocide, holocausturi si bombe 
nucleare si razboaie extrem de distructive ce au avut loc. Multe din aceste 
experiente au fost traumatice pt Pamant si acum putem spune ca de asemenea 
Pamantul experimenteaza o trauma 
 
     Pamantul a experimentat traume in trecut. A experimentat o mare trauma in 
anii 40-50 cand au avut loc testele nucleare de suprafata. A fost chiar o mare 
detonare de bombe nucleare ce a avut loc in atmosfera, ce a afectat grav campul 
eteric de energie al Pamantului. Asta inseamna ca o parte din Biorelativitatea 
pentru  planeta are de-a face cu repararea si vindecarea traumelor pe care 



Pamantul le-a experimentat. Acesta este acelasi principiu care ar fi aplicat si in 
vindecarea personala. Atunci cand vreti sa va aduceti in unitate, ce va opreste sa 
faceti acest lucru? Conform principiului holografic in sine, traumele voastre trecute 
va blocheaza intrarea in unitatea totala, acestea includ si amintirile din trecut. 

 
     La nivel intelectual toată lumea va accepta probabil ideea de unitate a conștiinţei 
și teoria câmpului de energie unificată, ideea că toţi suntem una. Și atunci de ce nu 
acţionăm cu toţii în unitate? Răspunsul este – din cauza rezistenţei. Natura 
rezistenţei de bazează pe frica de durere, care se bazează pe conștiinţa umană. 
Psihicul uman încearcă să protejeze persoana de durere. De ce ar fi considerată 
dureroasă unitatea conștiinţei? Uitaţi-vă la modul în care diferiţi lideri sociali, 
politici sau chiar religioși au folosit unitatea conștiinţei pentru câștig personal și 
diferite avantaje. Gândiţi-vă la numeroasele posibilităţi ca în vieţile trecute să fi 
făcut parte dintr-un grup sau o mișcare bazate pe o falsă unitate a conștiinţei. 
Unitatea falsă a conștiinţei poate fi definită ca iluzia unităţii manipulată pentru 
câștigul personal al liderului. Acest lucru s-a făcut în cazul fascismului și 
nazismului, dar s-a întâmplat și mai demult în istoria planetei, când s-au făcut 
diferite experimente politice și sociale. Există o frică și o ezitare naturală, bazate pe 
amintirile voastre din trecut, și știu că unii din voi aţi avut dificultăţi în vieţile 
trecute, când aţi crezut că intraţi într-un câmp de energie unificat, dar aţi fost de 
fapt manipulaţi și deziluzionaţi. 
 
    Planeta Pământ caută energiile spirituale înalte care o vor ajuta să se unifice. Știu 
că este greu de acceptat ideea că o planetă poate fi traumatizată, dar acesta este 
unul din motivele pentru care ghizii și învăţătorii au plasat Inelul de Ascensiune în 
jurul Pământului – fiindcă Inelul de Ascensiune este o sursă de energie de 
vindecare pentru planetă. Este energie de vindecare pentru trecutul, prezentul și 
viitorul planetei. 
 
    M-aţi auzit vorbind despre trecut, și probabil vă întrebaţi de ce vorbesc atâta 
despre trecut. În gândirea holografică, trecutul, prezentul și viitorul 
interacţionează. Energia trecutului mai este încă îmbibată în câmpurile eterice din 
dimensiunile de jos ale Pământului. De exemplu oamenii care au experimentat 
moartea și distrugerea în Al Doilea Război Mondial au murit și sufletele lor au 
plecat în confuzie și s-au rătăcit. Este posibil ca sufletele lor să nu fi reușit să iasă 
din straturile mai dense ale dimensiunii a patra, atașate de pământ. Aceste spirite 
din dimensiunile de jos încă mai sunt în preajmă și încearcă din răsputeri să 
influenţeze evenimentele din prezent. Pe Pământ există exemple de suflete din 
dimensiunile inferioare care coabitează într-un mod negativ cu oamenii care sunt 
vulnerabili. 
 
     Vreau să închei această secţiune arătând că vindecarea Pământului prin 
biorelativitate se ocupă cu vindecarea traumei Pământului. Vindecarea holografică 
spune că totul evoluează spre un bine mai înalt. Totul evoluează spre un 
deznodământ mai înalt și în viitorul sine al Pământului va exista conștiinţa unităţii 
în cea mai pură formă a sa. În viitorul sine al Pământului există lumină din 



dimensiunea a cincea. Există maeștri și învăţători care trăiesc pe Pământ, și există 
o lume nouă bazată pe principii înalte. În viitorul Pământ, planeta va fi absolvit 
primul stadiu de dezvoltare planetară și va fi intrat în stadiul doi. Planeta Pământ 
va învăţa de la mentorii săi de lumină spirituală să controleze cutremurele, să 
controleze furtunile, să echilibreze oceanele ca să nu mai fie așa de acide, să se 
asigure că există un echilibru adecvat între păduri și orașe. Adevărul este că 
Pământul poate susţine cu ușurinţă șapte sau opt miliarde de oameni, dacă se 
găsește echilibrul potrivit. Acest echilibru este găsit în viitorul Pământului, și 
încercăm să readucem aceste imagini în conștiinţa noastră. 
 
    Vizualizaţi împreună cu mine acest frumos Pământ viitor prin lentila voastră 
holografică. Lăsaţi lentila holografică să apară pentru voi și plasaţi-o în faţa celui de 
al treilea ochi. Este o lentilă frumoasă. Proiectaţi-vă în viitorul Pământului. Vom 
folosi această lentilă împreună cu voi. Ne vom proiecta în viitorul Pământului și 
vom merge înainte în timp. Nu am să măsor timpul în perioade de 10, 20, 30 de 
ani. Vom merge în acel moment din viitorul Pământului unde există un echilibru 
frumos, unde Pământul a întrat deja în stadiul doi de evoluţie planetară. Nu mai 
există teama de auto-distrugere. Nu există arme nucleare. Nu există războaie. 
Există multe orașe planetare de lumină pe Pământ. Există conferinţe uriașe la care 
reprezentanţii orașelor planetare de lumină se adună ca să discute natura orașelor 
lor de lumină. Sunt onorate cristalele eterice. Inelul de Ascensiune devine vizibil 
datorită muncii de meditaţie care s-a efectuat. Învăţăturile spirituale sunt accesate 
și răspândite cam la fel cum sunt mediatizate astăzi meciurile de fotbal pe planetă. 
Milioane de oameni privesc și ascultă învăţături spirituale înălţătoare, prin 
intermediul dispozitivelor de comunicare. Există un sentiment de pace. (Intonează 
OOOOOHHHHH de mai multe ori). Vizualizaţi acum în mintea voastră imaginea 
Bijuteriei Albastre. Conștientizaţi că este o imagine din viitor. Dar conștientizaţi și 
faptul că toate rădăcinile, toate energiile de bază care sunt necesare pentru acest 
Pământ din viitor, se află conţinute deja în timpul acesta prezent, pe 7 februarie 
2015. 
 
    Stau împreună cu voi într-un teatru uriaș numit Teatrul de Vindecare Planetară. 
În faţa noastră pe un ecran, se vede această imagine a Pământului din viitor. Acest 
amfiteatru uriaș este cel mai mare cinematograf pe care l-aţi văzut, și vedeţi pe 
ecran acest frumos Pământ echilibrat care a trecut deja în stadiul planetar doi de 
dezvoltare, și vedeţi câmpul de energie, vedeţi Pământul ca întreg. De asemenea, 
din punct de vedere holografic puteţi merge în orice loc de pe Pământ și puteţi 
vedea această minunată conectare la unitate, fiindcă Pământul din viitor a primit, a 
acceptat și a integrat această unitate. Puteţi vedea cum arată energetic. Puteţi vedea 
cât de echilibrat se îmbină toate piesele. Această imagine a unităţii este ca cercurile 
din lanurile de grâu, unde există o unificare divină a tuturor punctelor separate, așa 
încât toate religiile diferite, toate limbile și toate variaţiile de mediu înconjurător se 
îmbină într-un nou echilibru. Când te uiţi la cercurile din lanurile de grâu 
construite după geometria fractală, poţi vedea că fiecare piesă aparţine la întreg, că 
fiecare piesă este onorată, fiecare piesă se potrivește la locul ei. Așa va arăta 
Pământul din dimensiunea a cincea, așa va arăta noul Pământ echilibrat pe ecranul 
din faţa voastră din faţa amfiteatrului. 



 
    Lăsaţi ecranul din faţa voastră să se împartă în două. În partea dreaptă se află 
acest frumos Pământ din dimensiunile superioare pe care tocmai l-am descris. Ne 
uităm acum la prezent și putem vedea Pământul din prezent, putem vedea o parte 
din haosul energetic din prezent. Lipsa de echilibru nu este un secret. Este ușor să 
depistezi dezechilibrele și blocajele de pe meridiane. Puteţi vedea asta. Dar când vă 
uitaţi la Pământul din dimensiunea a treia, aveţi grijă să vedeţi fundaţiile 
Pământului din viitor. Amintiţi-vă că fundaţiile Pământului din viitor se află aici, în 
Pământul din dimensiunea a treia de acum din prezent. (Incantaţii și tonuri într-o 
limbă galactică). Aceste tonuri conţin o incantaţie specială care unifică energia 
viitoare a Pământului cu energia din prezent. Fundaţiile așezate aici în prezent se 
unesc cu Pământul din viitor și aduc echilibrul meteorologic, echilibrul plăcilor 
tectonice, echilibrul vulcanilor și de asemenea echilibrul planetei Pământ la locul ei 
în sistemul solar. Ea este protejată de asteroizi și de intruziunea extratereștrilor din 
dimensiunile joase sau din dimensiunea a patra, care ar putea dori să își descarce 
aici energiile specifice, în scopurile lor personale. Acum nu mai pot face asta fiindcă 
accesul le este blocat. Numai lumina din dimensiunile superioare mai poate veni pe 
Pământ. 
 
    În centrul ecranului vedeţi Pământul din prezent și energia de fundaţie. În partea 
dreaptă, vedeţi Pământul din dimensiunea a cincea. Acum uniţi cele două imagini 
pe ecran. În timp ce faceţi această unificare, voi intra în tăcere alături de voi pentru 
o meditaţie. Aţi unit imaginea Pământului din viitor cu imaginea Pământului din 
prezent, și trimit acum imaginea în Noosfera Pământului, unde se va activa această 
unificare. Continuaţi să vă uitaţi la ecran. Vedeţi sinele vostru din prezent. Vă 
vedeţi proiectaţi pe ecran. Vă vedeţi cu o aură în jur și cu aura voastră, vedeţi viaţa 
voastră pe Pământ. Este posibil să aveţi probleme în viaţa voastră. Este posibil să 
aveţi probleme de sănătate, probleme financiare sau de relaţii. Poate că nu sunteţi 
în starea de echilibru absolut în care v-ar plăcea să fiţi. Uitaţi-vă la această imagine 
a voastră din prezent și încercaţi să vedeţi cum arată, cât mai obiectiv posibil, chiar 
dacă nu este echilibrată. Acum mutaţi-vă în partea dreaptă a ecranului și vedeţi 
acolo sinele vostru din viitor. Vă aflaţi în dimensiunea a cincea, energia voastră 
holografică s-a deschis și vedeţi sinele vostru adevărat. Toate părţile de jos, din 
mijloc și de sus ale sinelui vostru interacţionează. Vă aflaţi într-o stare de sănătate 
perfectă, aveţi o energie minunată și capacităţi ca telepatia, clarvederea, puteri de 
vindecare. Sunteţi într-o stare de sănătate perfectă și emanaţi lumină și energie, 
aura voastră este luminoasă și strălucitoare. Vedeţi imaginea voastră din viitor. Aţi 
devenit un Maestru Înălţat. Totul este în echilibru. Acum voi număra până la trei, și 
vom contopi aceste două imagini. Unu, doi, trei. Contopiţi acum pe ecran imaginea 
sinelui vostru din trecut cu imaginea sinelui vostru din viitor. Acum stăm în tăcere. 
(Meditaţie) 
 
     Unificarea voastră s-a realizat și natura voastră holografică a fost acceptată. 
Acum pentru a termina exerciţiul, uitaţi-vă la trecutul vostru – aceasta include 
vieţile voastre trecute pe Pământ. Dacă este posibil, aduceţi în faţa voastră pe ecran 
cel puţin imaginea unei vieţi trecute. Poate fi o viaţă în care nu aţi fost fericiţi, dar 
poate fi și o viaţă în care aţi avut mari daruri. Vedeţi această viaţă trecută și 



conștientizaţi că stă în puterea voastră să aduceţi această viaţă, cu darurile și 
spiritualitatea ei înaltă, în viaţa voastră prezentă. Darurile din viaţa trecută intră 
acum în viaţa voastră din prezent. Un, doi, trei, acum. Vă găsiţi într-o stare de 
echilibru perfect. (Incantează Helio-ah, Helio-ah, Helio-ah)   
 
    V-a vorbit Helio-ah. Vă trimit binecuvântări. Bună ziua. 

 

  

 
 

 


