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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

 

Astăzi vreau să discut cu voi despre viața pe planeta noastră Arcturus, care este o planetă 

pentadimensională. Vreau să vă explic că planeta noastră a ascensionat. A existat o vreme când și noi am 

trăit pe o planetă 3D, dar prin progresul nostru și prin dezvoltarea noastră spirituală, ne-am ridicat planeta 

în dimensiunea a cincea. Este interesant să aruncăm o privire la câteva evenimente din istoria planetei 

noastre, de pe vremea când era în dimensiunea a treia. Și noi am trecut prin primele stadii de dezvoltare 

planetară, pe care în lecturile mai vechi le-am numit Etapa 1 de dezvoltare planetară.  

 

În sistemul nostru solar au existat mai multe planete 3D, care se aflau în Etapa 1 de dezvoltare a civilizației. 

Pe vremea aceea experimentam și noi conflicte și războaie. În istoria galaxiei au existat conflicte majore și 

războaie pe multe planete. Pământul nu este singura planetă care experimentează conflicte, dualitate și 

polarizare. Conflictele, polarizările și războaiele pe care le vedeți acum pe Pământ sunt destul de comune 

în civilizațiile galactice. 

 

Din păcate, una din planetele noastre a fost distrusă într-unul din conflictele noastre polarizate. Nu mă refer 

numai la un conflict nuclear localizat, în care au fost distruse orașe. Mă refer la un conflict planetar care s-

a sfârșit cu anihilarea totală a uneia din planetele noastre. Acest lucru a fost extrem de traumatic, și energia 

și amintirile acestei traume au rămas în memoria noastră arhetipală de eoni de timp. 

 

Conflicte militare au existat și într-un sistem stelar apropiat, pe nume Lyra.  Se crede că oamenii și Homo 

Sapiens provin din Constelația Lyra și sistemele ei planetare. Există înregistrări istorice galactice care 

vorbesc despre războaie care s-au purtat în sistemul stelar Lyra, înainte de războaiele arcturiene. În 

conflictele din Lyra și în conflictele de pe Arcturus au existat refugiați (printre aceștia erau oameni de știință 
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și oameni avansați spiritual) care au hotărât să fugă; aceștia și-au părăsit planeta și au colonizat alte 

sisteme planetare. O parte din motivele pentru care au fugit sunt legate de supraviețuirea speciei. Ei se 

temeau că se va produce un eveniment militar care va duce la distrugerea totală a uneia din planetele 

lyrane. Și au avut dreptate, o campanie militară a dus în final la distrugerea planetei lor. 

 

Ca să revenim la Pământ și la evoluția Pământului, există discuții științifice despre încercarea de a coloniza 

planeta Marte, și acest lucru ar putea fi privit ca o încercare similară de a asigura supraviețuirea speciei de 

oameni de pe Pământ. Prefer să folosesc formularea „specia de oameni de pe Pământ”, ca să deosebim 

pământenii de alte specii umanoide care trăiesc în număr mare în toată galaxia.  

 

Revenind la Arcturus, după ce s-a produs această traumă, cu eoni de timp înainte de ascensiunea noastră, 

o mare infuzie de lumină a venit la cei care încă mai locuiau în sistemele stelare arcturiene. După războiul 

care a distrus una din planetele noastre, strămoșii noștri s-au adunat în unitate spirituală. Ei au jurat ca 

dualitatea și polarizările să nu mai ducă niciodată la distrugerea civilizațiilor și a unei întregi planete. Acest 

angajament de păstrare a armoniei a dus la o accelerare a dezvoltării noastre spirituale, și a ajutat la 

ascensiunea planetei noastre în dimensiunea a cincea. 

 

Voi descrie acum civilizația noastră actuală din dimensiunea a cincea. Mă voi referi la unele din conceptele 

și practicile noastre spirituale mai importante, și veți vedea relevanța lor pentru eforturile voastre de a face 

Pământul să progreseze. Din perspectiva voastră, tot ce facem noi este spiritual. Noi trăim într-o manieră 

extrem de spirituală. Pe planeta noastră nu mai există boli. Nu mai există polarizări, și s-a sfârșit cu 

războaiele. Pe o planetă 5D cum este planeta noastră Arcturus, nu mai există războaie. Noi am reușit să 

trăim în armonie cu planeta noastră, prin practicarea biorelativității. Biorelativitatea este comunicarea 

telepatică a ființelor evoluate de pe o planetă, cu spiritul planetei. Această comunicare telepatică avansată 

ajută la stabilizare și modifică distorsiunile create de perturbarea tiparelor meteo, de furtuni și cutremure. 

 

Noi v-am adus practica Biorelativității ca să o folosiți pe Pământ, pentru că știm că aceasta este una din 

activitățile cheie ale civilizațiilor planetare avansate din galaxie. Dacă ați studiat galaxia din punctul de 

vedere al astrofizicii, știți că galaxia este un loc periculos. Există asteroizi care lovesc planete, există comete 

și stele care explodează, care trimit radiații periculoase. Există stele aberante care ies de pe orbită, există 

chiar și cazuri de planete care ies de pe orbită. Una din planetele de pe o orbită aberantă a fost descrisă 

ca a 12-a planetă care a intrat în sistemul vostru solar și s-a apropiat de Pământ pe vremea sumerienilor. 

Asta s-a întâmplat acum 4000 de ani în timpul pământenilor. Mai există și situații când o planetă dintr-o 

dimensiune intră în altă dimensiune. Cauza pentru care așa ceva se poate petrece este existența unor 

portale speciale și a unor zone cu coridoare în jurul sistemelor solare. Oamenii voștri de știință le numesc 

gaură de vierme, și sunt vortexuri de energie de formă circulară. Dacă o planetă trece pe lângă un astfel 

de vortex, atunci planeta poate fi aruncată în alte părți ale galaxiei și în unele cazuri, chiar în alte dimensiuni. 

 

O mare parte din populația noastră arcturiană este repartizată pentru efectuarea următoarelor activități: 

meditații, Biorelativitate, vindecare spirituală, muncă la templu, și muncă la proiectele Orașelor de Lumină 

Planetare. Ne ocupăm și de proiectele Orașelor de Lumină Planetare (Nota autorului: un proiect de pe 

Pământ dirijat de grupul de meditație al autorului, cunoscut sub numele de Grupul de Patruzeci, care 

susține zonele și energiile sacre din jurul orașelor de pe Pământ). De fapt, proiectele Orașelor de Lumină 

Planetare sunt baza unității de pe Arcturus. 

 

Planeta noastră este mică în comparație cu Pământul. Avem între 4 și 5 milioane de locuitori. Planeta 

noastră este aproximativ de mărimea planetei Marte, și are cam o treime din mărimea Pământului. În 

sistemul nostru stelar avem două luni, care sunt de asemenea în dimensiunea a cincea. Pentru că 

sistemele noastre planetare se află în dimensiunea a cincea, nu veți putea să le observați cu telescoapele 
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staționate pe Pământul 3D. Când am ascensionat, noi ne-am mutat complet planeta în dimensiunea a 

cincea.  

 

Să vorbim puțin despre viața noastră. Oamenii de pe Pământ ne întreabă: „Arcturienii îmbătrânesc și mor?”  

Răspunsul este da, viața noastră are un sfârșit, dar nu este ca la voi, pentru că la voi există o moarte care 

creează iluzia că nu mai existați. Probabil credeți în viața de după moarte, și desigur există viață după 

moarte. Dar densitățile dimensiunii a treia creează chiar și la persoanele cele mai avansate, o îndoială 

privitor la continuarea existenței după viața de pe Pământ. Moartea noastră este de fapt o tranziție, ceea 

ce înseamnă că noi suntem conștienți de faptul că trecem dintr-o viață în alta. Nici nu o nuim moarte – o 

numim „perioadă de tranziție”.   

 

Pentru ca să vă explic alte aspecte ale vieții noastre de pe Arcturus, trebuie să vă vorbesc despre conștiința 

arcturiană. Conștiința este ultima frontieră. În serialul SF Star Trek, spațiul cosmic este numit ultima 

frontieră, dar în percepția noastră conștiința este frontiera finală. Am să vă explic cum este conștiința 

arcturiană, mai ales când suntem pe planeta noastră. Cele trei stări de conștiință care vă sunt foarte 

cunoscute sunt starea de veghe, starea de visare și starea de somn. În viața voastră ele sunt separate.  

 

De fapt, starea de visare este atât de separată de starea de veghe la voi, încât de obicei nici nu vă mai 

amintiți starea voastră de vis. Știți cât de ușor este să uiți ce ai visat, la 30 de secunde după ce te-ai trezit. 

Există practici care vă ajută să vă amintiți starea de vis, și știu că anumite civilizații și societăți primitive 

lucrează cu starea de vis și își încurajează membrii să își povestească visele în întâlnirile de grup, sau să 

le scrie pe hârtie. A treia stare de conștiință este cea de somn fără vise. Această stare este atât de 

îndepărtată de conștiința voastră încât nu aveți nici o amintire, nu vă puteți aminti nimic. S-ar putea numi o 

stare de „mică moarte”.  

 

Fiecare din aceste stări de conștiință își are scopul și beneficile ei. La oamenii de pe Pământ există granițe 

clare între aceste trei stări. Psihologii și neuropsihologii voștri pot descrie aceste stări în funcție de undele 

creierului care se produc. În starea de visare experimentați mișcări rapide ale ochilor. Dacă nu visați, acest 

deficit poate duce la nebunie. Există o nevoie de a sta în conștiința stării de visare. Ca să intri în această 

stare de conștiință, trebuie să treci din starea de somn în starea de visare. În anumite cazuri, sunt necesare 

câteva ore de relaxare adâncă, ca să intri în starea de visare. 

 

Revenim acum la perspectiva arcturiană asupra acestor trei stări. Noi putem experimenta aceste trei stări 

simultan, și să fim deplin conștienți de ele. În viața noastră de zi cu zi putem intra pe deplin conștienți în 

toate cele trei stări, în starea de veghe conștientă (pe care voi o considerați starea voastră normală de 

percepție), în starea de visare și în starea de somn adânc.  

 

Există multe beneficii când experimentezi starea de visare, și este mai mult decât doar să îți amintești 

visele. Mă refer și la „visarea activă” (Nota autorului: aceasta se mai numește și „visare lucidă”), în care în 

starea de visare poți controla și schimba rezultatul evenimentelor dintr-un vis. Voi mai numiți această visare 

activă și „visare conștientă”. Oamenii reușesc foarte rar să facă visare activă. Există numai puțini oameni 

foarte evoluați, care au această abilitate avansată de visare activă. 

 

Voi evoluați, și deja mulți din voi pot să experimenteze visarea activă în timpul activității din timpul zilei 

(Nota autorului: aceasta s-ar numi visare activă diurnă), și aceasta precede conștiința de visare activă cu 

mișcări rapide ale ochilor. Visarea diurnă este o visare activă din starea de veghe. În acestă stare te retragi 

din starea conștientă la granița stării de vis, fără să intri în starea de somn. 
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Abilitatea de a visa în starea activă vă introduce în zona conștiinței arcturiene și a modului în care reușim 

noi să accesăm și să folosim aceste trei stări diferite de conștiință, în viața de zi cu zi. Starea de somn 

adânc este o experiență greu de descris fiindcă nu există amintiri, verbalizări sau imagini în această stare. 

Aș putea chiar spune că în această stare profundă te afli într-o stare de unime, intri într-o stare de unitate 

cosmică. Această unitate cosmică este atât de adâncă încât nu mai ai o ancoră. Dar această stare îți reface 

corpul în profunzime, și este foarte importantă. Vreau să adaug că mintea, nu creierul, este 

multidimensională. Mintea voastră există în dimensiunea a treia, dar există și în dimensiune a cincea, în 

starea de visare, în starea de somn adânc și în starea de conștiință expansionată în care toate stările pot 

fi experimentate simultan. 

 

Noi ne considerăm, pe Arcturus, antropologi galactici. Misiunea și studiile noastre sunt mărite și 

îmbunătățite de Orașele de Lumină Planetare și de ceea ce noi numim Orașele de Lumină Planetare Surori 

din galaxie. Lucrăm în mod constant ca să creăm câmpuri de energie înaltă în orașele noastre. Metoda prin 

care facem asta se bazează pe lucrul nostru în templu. Tomar este unul din maeștrii din templu cu care 

sunteți deja familiarizați, și vă oferă instrucțiuni privitoare la metodele din templele arcturiene. Construcțiile 

de gânduri și constelațiile de gânduri sunt ceea ce stă la baza creării câmpului de energie a gândului pentru 

planeta noastră pentadimensională. 

 

Ar fi bine să trecem în revistă aceste concepte, și ar fi interesant și important să discutăm conceptul de 

câmpuri de energie din mai multe perspective diferite. Câmpul de bază de energie al Pământului fixează 

manifestarea sau materializarea evenimentelor. Obiectele sau evenimentele apar întâi sub formă de 

concept, în Noosferă. Noosfera este o combinație a subconștientului planetar cu inconștientul și câmpul de 

energie aurică al planetei. Toate evenimentele și activitățile care se petrec pe o planetă apar mai întâi în 

Noosferă. Ele se manifestă după ce au fost în Noosferă. 

     

Noi am aflat cât de important este să lucrăm cu Noosfera. Am aflat că, în civilizațiile importante, locuitorii 

unei planete pot descărca în Noosferă în mod sistematic gândire înaltă, imagini înalte, vizualizări înalte și 

proiecții de gânduri înalte. Acesta este modul prin care se creează câmpul de energie potrivit pentru o 

planetă evoluată. Aceasta însemnă că aportul de energie pentru tot ce se petrece se bazează pe gândirea 

în unitate, care se descarcă în Noosferă. Gândirea în unitate se bazează pe principii pentadimensionale 

care includ iubirea, egalitatea, frăția și unitatea a tot ce există. 

 

În acest scop folosim un sistem sofisticat care face descărcări în Noosferă. Avem angajați care lucrează 

full-time (voi folosi termeni de pe Pământ ca să descriu mai bine; acesta nu este un termen arcturian, dar 

dacă folosesc termeni de pe Pământ, veți înțelege mai ușor) ca să mediteze și să descarce informații și 

energie în Noosferă. Ca să fii angajat full-time într-unul din aceste temple, este necesar să ai o pregătire 

avansată. Această pregătire avansată este atât de specializată încât cei care lucrează cu aceste tehnici 

sunt selectați și antrenați încă din copilărie. 

 

Vreau să subliniez că durata noastră de viață este mai lungă ca a voastră. Noi trăim aproximativ 600 – 700 

de ani măsurați în timpul de pe Pământ. Prin urmare, din punctul nostru de vedere, la 60 de ani nu ești 

bătrân! La 60 – 70 de ani abia începem să avem copii.  Nici nu ne gândim să avem copii înainte de această 

vârstă. Copiii pe care îi avem vin cu conștiința deplină a vieților lor trecute. Ei știu deja care este scopul și 

misiunea lor în această viață. Asta înseamnă că atunci când se naște un copil, ca părinți ai lui, noi avem 

deja în conștiință tot istoricul de suflet din alte vieți al copilului. Știm ce lecții de suflet au venit să învețe 

copiii noștri, și ce misiune au. Prin urmare le vom oferi o educație și o ghidare adecvată și un suport maxim, 

ca ei să îndeplinească ce au de făcut. Noi suntem capabili să le oferim o ghidare și o susținere excelentă 

copiilor noștri, pentru că suntem mult mai bătrâni și mai maturi decât voi când avem copii. Asta înseamnă 
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că le putem oferi informații importante și o înțelegere și o supraveghere înțeleaptă a dezvoltării lor. Când 

se nasc într-o familie, copiii noștri sunt de obicei conectați îndeaproape la timpul visării și la viețile trecute. 

 

Pe Arcturus vorbim întotdeauna despre viețile noastre trecute, și căutăm mereu metode noi de vindecare 

a evenimentelor trecute. Am menționat mai devreme în această lectură, că în subconștientul colectiv noi 

avem încă trauma distrugerii unei planete a noastre, cu eoni de timp în urmă. Aceste am intiri sunt foarte 

puternice. Acum se reîncarnează pe planeta noastră oameni care au trăit pe planeta distrusă. Au trecut 

prin multe și au învățat lecții ale sufletului. Acum sunt gata să intre în dimensiunea noastră, unde pot începe 

să se vindece. Știm că acești oameni sunt deschiși ca să își vindece traumele. 

 

Unele semințe stelare sunt de pe Arcturus și s-au reîncarnat acum pe Pământ. Voi ați fost pe Arcturus când 

se afla în sistemele stelare tri-dimensionale. Unii din voi ați avut chiar experiența de a trăi pe planeta 

distrusă, ați trăit pe vremea când erau războaie planetare, și în unele cazuri chiar ați murit odată cu 

distrugerea planetei. Vom vorbi puțin despre repetiția în reîncarnare și despre repetiția compulsivă din 

cadrul învățării prin reîncarnare. Voi v-ați încarnat acum pe planeta Pământ, care este în pragul 

autodistrugerii. Pentru voi, această repetiție face parte dintr-un proces de învățare. Nu înseamnă că trebuie 

să muriți încă odată la distrugerea planetei. Puteți să folosiți oportunitatea de a vă afla pe o planetă pe care 

se petrec evenimente periculoase, pentru progresul vostru spiritual. Este un paradox ciudat faptul că, atunci 

când o planetă ajunge în pragul autodistrugerii, planeta respectivă este înconjurată de o cantitate 

extraordinară de lumină spirituală și energie spirituală. Întotdeauna se speră că va domina lumina, care va 

aduce armonie și echilibru. Galaxia aceasta este uneori plină de violență, ceea ce înseamnă că în unele 

cazuri, dualitatea planetară nu a fost rezolvată cu succes. 

 

Ca să înveselim puțin atmosfera, vreau să vă spun că noi nu avem boli în sistemul stelar arcturian. Trăim 

fără boală. Mai vreau să vorbesc și despre alimentația noastră, și despre cum mâncăm. Poate că ați văzut 

ilustrații care ne înfățișează. Unii oameni ne-au descris ca pe niște dansatori de balet. Asta este din cauză 

că avem corpuri subțiri, și din punctul vostru de vedere, aproape nu avem mușchi. Trebuie să vă explic că 

noi folosim forța minții și telekinezia ca să mutăm obiectele. Forța fizică și mușchii sunt de dorit într-o planetă 

din dimensiunea a treia, dar într-o planetă 5D totul se face cu mintea. Nu este nevoie să ridici obiecte și să 

își dezvolți musculatura.  

 

Sistemul nostru de hrănire se bazează pe „lumina lichidă”. Voi folosi și termenul „mana”, care este un 

aliment descris în cartea Exodului din Vechiul Testament. Mana a fost folosită atunci când israeliții au rătăcit 

în deșert timp de patruzeci de ani. Ei nu au putut să practice agricultura în deșert, nici să crească animale, 

și atunci li s-a aruncat mâncare din ceruri. Ființele evoluate din dimensiunile superioare le-au aruncat 

mâncare la israeliți, sub formă de „mana”. 

 

Mana este genul de mâncare pe care o folosim noi. Are caracteristici comune cu lumina lichidă. Mana este 

un aliment perfect. Când o mănânci nu rezultă reziduuri care trebuie eliminate prin excreție; nu mergi la 

toaletă, pentru că se folosește totul în organism. Mana se poate acorda vibrațional la structura voastră 

fizică. Nu rămân reziduuri când o mănânci, și nu te îngrași. Nu te poți îngrășa. Fiecare moleculă din această 

mâncare este acordată la tine vibrațional. 

 

Lumina lichidă și băuturile făcute din ea sunt un fel de mana, un fel de băutură de mana perfecționată. Noi 

nu mâncăm carne și nu este necesar să dedicăm o mare parte din timpul nostru pentru obținerea mâncării. 

În societatea arcturiană nu petrecem mult timp ca să luăm mesele zilei. Știu că pe Pământ este nevoie ca 

hrana să fie cultivată și gătită, și masa poate fi un fel de ceremonie. Voi mâncați de trei ori pe zi, și acest 

lucru vă consumă o mare parte din timp și din energie. Mesele voastre sunt și un prilej de a socializa. Dar 

noi nu avem astfel de ceremonii și evenimente sociale în timpul mesei. 
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Noi avem sisteme de digestie diferite, pe Arcturus. Nu avem un sistem digestiv complex, cum aveți voi, 

pentru că tot ce mâncăm este asimilat. Nu rămân reziduuri, prin urmare nu mai este nevoie de un sistem 

complex care să îndepărteze toxinele din corp. Un alt motiv pentru care arătăm atât de slabi este faptul că 

nu avem intestine complicate, cum aveți voi. Organele noastre sunt mai mici și sunt subțiri. De exemplu, 

rinichii și ficatul vostru trebuie să proceseze toxine. Dar în mâncarea noastră nu există toxine, de aceea nu 

avem nevoie de rinichi, ficat, și de un sistem de intestine complicat, ca la voi. Acesta este unul din motivele 

pentru care scăpat de boli. 

 

Am fost întrebat despre căsătoriile noastre și situația noastră socială. Noi ne împerechem și avem sisteme 

de căsătorie, dar nu avem divorț ca la voi. Eu am fost cu partenera mea Helio-Ah mai multe vieți. Noi avem 

ceea ce eu numesc „relații extinse”, ceea ce înseamnă că sunt relații puternice și spirituale care pot merge 

dincolo de relațiile de „căsătorie”. Relațiile noastre sunt armonioase. Mi s-au pus întrebări despre relațiile 

noastre sexuale. Întâlnirile noastre sexuale sunt o unire la nivelul pur vibrațional al energiei, ceea ce 

înseamnă că se ajunge la o stare de mare plăcere și extaz, dar este o uniune a câmpului de energie 

vibratorie care nu are componente fizice. Unirea fizică este bună, dar unirea la nivel vibrațional este cea 

care aduce adevărata plăcere. 

 

Acum vreau să vorbesc despre templele arcturiene. Unii din voi sunteți deja studenți ai lui Tomar, un 

maestru al templului și un învățător. Meditatorii noștri din templu au fost  pregătiți pentru această activitate 

încă din copilărie, și acum sunt „angajați” să lucreze la templu. Ei sunt antrenați ca să descarce gânduri în 

Noosfera noastră. Accelerarea și descărcarea gândurilor necesită o putere mare, care este numită „putere 

arcană”. Este nevoie să ne elevăm și să ne întărim puterea gândului cât mai mult posibil, așa încât în 

templele arcturiene folosim cristale, ca să sporim puterea gândului la meditatorii din templu. 

 

Cristalele pe care le folosim în templele noastre sunt programate special și sunt mult mai puternice decât 

cristalele de pe Pământ. Deși și pe Pământ există cristale foarte puternice. Vreau să mai vorbesc despre 

extragerea din mine a cristalelor de pe Pământ. Știu că s-a vorbit despre venirea în timpuri străvechi a unor 

civilizații extraterestre, și scopul lor era mineritul și folosirea resurselor de pe planeta voastră. Acest lucru 

este adevărat. Unul din lucrurile pe care le căutau în mine erau aceste cristale speciale. Civilizațiile evoluate 

și chiar unele din civilizațiile extraterestre de vibrație mai joasă cunoșteau foarte bine puterea cristalelor de 

pe Pământ. Pe Pământ există cristale speciale care au o mare putere, și unele din cele mai puternice 

cristale au fost luate de extratereștri de-a lungul eonilor de timp. Dar deși multe din cristalele puternice au 

fost luate, încă au mai rămas cristale antice foarte puternice pe Pământ. Noi nu vă găurim solul ca să 

căutăm în mine astfel de cristale. 

 

În templele noastre arcturiene folosim cristale cu o putere mare, care ne ajută să ne amplificăm gândurile 

în timpul meditațiilor. Templul de cristal are portale speciale, prin care se pot descărca gînduri în Noosfera 

planetei noastre. Există o aură planetară. În jurul planetei există forme gând în această aură, și aceste 

forme gând sunt updatate continuu prin munca noastră la templul de cristal. Unele forme gând de vibrație 

mai scăzută sunt purificate și îmbunătățite. Noi căutăm încontinuu modalități de îmbunătățire a tuturor 

formelor gând din Noosfera noastră. 

 

În templul arcturian avem abilitatea de a merge în trecut, în prezent sau în viitor. Munca mai avansată din 

trecut, prezent sau viitor se face în camere holografice care acoperă aceste perioade de timp. Putem să 

călătorim prin galaxie, și putem călători în timp. Aceasta este altă întrebare care ni se pune de multe ori: 

arcturienii pot să călătorească în timp? Răspunsul este da, noi putem călători în timp. Călătoria în timp se 

bazează pe conceptul de pliere de spațiu-timp. De exemplu când te uiți noaptea pe cer, sistemele stelare 

pe care le vezi pot fi la o depărtare de mulți ani lumină. În cazul lui Arcturus, sistemul stelar pe care îl vedeți 

pe cerul nopții se află la 36 de ani lumină depărtare. Când te uiți pe cerul înstelat de pe Pământ vezi planeta 
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Arcturus așa cum arăta acum 36 de ani lumină. Nu o vezi așa cum arată acum. Ca să vezi planeta Arcturus 

așa cum arată ea acum, ar trebui să folosești procesul de energie pozitivă de împăturire a spațiului. Tot ce 

există în univers are o încărcătură pozitivă și una negativă. În călătoria prin timp există un proces de 

inversare prin care poți să mergi înainte prin accelerare și folosirea unor coridoare speciale și a formelor 

gând, sau poți folosi un proces asemănător împăturirii de spațiu-timp, care îți permite să inversezi timpul și 

să te întorci înapoi în timp. 

 

Ni s-a mai pus o întrebare: Folosiți roboți? Noi nu îi numim roboți ci „computer-boți”, pe limba voastră. Este 

vorba despre computere avansate folosite mai ales în navele spațiale. Am descoperit un program special 

avansat, care este implantat în fiecare „computer-bot”, care îi împiedică să preia în vreun fel conducerea 

societății noastre. Acești computer-boți nu pot prelua controlul planetei. Știu că voi aveți o mulțime de 

fantezii negative, o mulțime de proiecții negative, privind folosirea computerelor și a roboților pentru război. 

Acesta este unul din progresele pe care le-am făcut în tehnologia noastră – am descoperit un program 

special care se poate încărca, care previne astfel de lucruri negative. Dar de obicei nu vedeți roboți în 

preajma noastră, fiindcă noi putem să facem o mulțime de lucruri cu mintea, prin telekinezie. Pe navele 

spațiale avem computere foarte avansate, și le avem și în camerele de vindecare. 

 

Vreau să vă faceți o idee despre puterea acestor computere. Dacă îmi proiectez asupra voastră computerul 

meu specializat aflat pe nava mea spațială, computerul vă poate citi în totalitate câmpul de energie. Câmpul 

vostru de energie, aura voastră, conține tot ce se petrece în această viață. Toate bolile, dezechilibrele, 

toate întâmplările care s-au petrecut în viața voastră. Câmpul vostru de energie conține și toată informația 

despre ceea ce se va întâmpla în viitor, pe baza citirii energiei de acum. Câmpul vostru de energie ne oferă 

lectura a tot ce vi s-a întâmplat în trecut. Și computerul mai are un nivel care poate să citească viețile 

voastre trecute. Aceasta înseamnă că sistemul aurei voastre este mai complex și conține mai multă 

informație decât v-ați putea imagina. Adevărul este că aura voastră conține informații despre viețile din 

trecut, viața prezentă și viețile viitoare. Computerul poate să citească aceste lucruri. Atât de avansate sunt 

computerele noastre. 

 

Voi vorbi acum despre Helio-Ah și munca holografică, pentru că munca holografică se bazează pe 

diferențierea temporală și pe Unitatea Conștiinței. Unitatea Conștiinței se accelerează prin integrarea 

conștiinței din starea de veghe, a conștiinței din starea de visare, și a conștiinței din starea de somn adânc. 

În camerele de vindecare ale lui Helio-Ah se poate înregistra ca un film informația oricărui eveniment pe 

care l-ai trăit, indiferent că este din trecut, prezent sau viitor. Acest lucru este deosebit de important, fiindcă 

vizualizările și imaginile constituie unul din cele mai importante aspecte ale timpului de visare. Când te afli 

în starea de visare, visezi de obicei în imagini. Dacă încerci să îți amintești un vis, vizualizezi imagini; mai 

rar, în unele experiențe din vis, apar uneori și cuvinte. 

 

Când maeștri ca Tomar lucrează în templele lor, ei meditează adesea în imagini. E drept că ei pot folosi și 

afirmații în meditațiile din templu. Afirmațiile puternice sunt considerate o formă avansată de lucru cu 

Noosfera. În munca noastră în templu, noi folosim imaginația, vizualizările și afirmațiile. Fiecare din cele 

trei sunt chei pentru vindecarea personală și planetară. Camerele holografice se bazează pe computerele 

de vindecare holografică din Camera de Vindecare a lui Helio-Ah. 

 

Oamenii care se aflau pe Arcturus când au fost distruse unele planete, au rămas cu o traumă majoră din 

viața trecută când s-a întâmplat dezastrul. Unul din beneficiile camerei de vindecare holografică este 

reprogramarea și vindecarea traumelor din viețile trecute. Unul din modurile în care facem vindecarea este 

să recreem vizual evenimentul traumatizant, pe ecranul computerului. Să vă dau un exemplu. Să spunem 

că vă aflați pe planetă când a fost distrusă. Cum se poate vindeca trauma? În munca noastră, noi vă putem 

duce la momentul traumei, și cu câteva secunde sau minute înainte să se producă dezastrul, vă ajutăm să 
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creați o imagine vizuală în care sunteți salvați sau ascensionați. Putem apoi descărca imaginea ascensiunii 

sau o imagine în care sunteți ridicați la cer și salvați în imaginea traumei din trecut, și asta va transforma 

evenimentul din memoria voastră. Amintirea evenimentului se transformă în Inconștientul colectiv, și apare 

o imagine nouă în mintea voastră. Acesta este unul din secretele videcării heliografice a lui Helio-Ah. 

Metoda holografică este folosită și la munca de vindecare planetară. 

 

Pe planeta noastră noi predăm vindecarea planetară și lucrăm cu ea. Noi avem computere gigantice; nu 

sunt mari ca volum, sunt mari prin ceea ce pot face. Noi putem vindeca holografic o planetă lucrând cu 

computerele holografice planetare. Putem lucra holografic cu viitorul unei planete și putem descărca în 

prezent imagini dintr-un viitor avansat și perfecționat. Lucrăm la nivel avansat cu vindecarea sistemelor 

planetare. 

  

Am spus că noi suntem „antropologi galactici”, pentru că ne interesează studierea altor sisteme planetare. 

Ne interesează să lucrăm spiritual cu alte sisteme planetare. Știm că există un Inconștient Colectiv, un 

câmp colectiv de energie al tuturor ființelor vii din această galaxie. Aceasta înseamnă că dacă ai 

experimentat o traumă colectivă pe Pământ, este posibil să te reîncarnezi pe altă planetă, și atunci vei avea 

posibilitatea să te vindeci. Noi credem cu tărie în karma cosmică, cu alte cuvinte sistemele de încarnare 

funcționează cosmic în toată galaxia. Noi venim ca să lucrăm cu Pământul ca antropologi galactici. Venim 

să studiem și să ajutăm. Venim să oferim învățăturile noastre și ghidare. Acesta este unul din motivele 

pentru care am descărcat cele 12 cristale eterice pe Pământ – pentru că știm că aceste cristale eterice sunt 

puncte de energie care pot fi folosite pentru modificarea Noosferei pe această planetă. Deasemenea mai 

știm că cristalele eterice au abilitatea de a spori puterea arcană a oricărui gând de natură înaltă, care poate 

fi apoi descărcat în Noosfera Pământului. 

 

Noosfera Pământului se află încă într-o formă de dezvoltarea incipientă. Acest lucru este și bun și rău. 

Partea bună este că Noosfera este deschisă ca să primească informații noi, partea rea este că ea mai are 

încă nevoie să fie dezvoltată cu forme gând de natură înaltă. Trebuie să ridicăm vibrația și nivelul de 

pregătire al celor care practică Noorelativitatea. Noorelativitatea este abilitatea de a trimite gânduri și 

energie în Noosferă, cu scopul de a manifesta o lumină înaltă de vindecare pe toată planeta. 

 

Știu că mai aveți și alte întrebări despre societatea noastră. De exemplu, oamenii ne-au întrebat dacă avem 

mașini, și cât de mult călătorim.  Folosim forme gând ca să călătorim prin galaxie? De ce avem nevoie de 

o navă spațială ca să călătorim prin dimensiunea a cincea, dacă ne putem transporta cu puterea gândului? 

Răspunsul este că multe din călătoriile cu navele noastre spațiale intră din dimensiunea a cincea în spațiul 

interdimensional, și uneori călătorim în dimensiunea a treia. De aceea avem nevoie de o navă. 

 

Pe navele noastre avem maeștri ai templelor, pe care îi utilizăm ca să creeze câmpul de energie al navei 

și să conecteze nucleul de vibrație al gândurilor noastre cu baza planetară arcturiană de acasă. Vă iubim 

pe toți și ne bucurăm să vă oferim învățăturile noastre. Știu că mulți din voi doriți să învățați mai multe de 

la Tomar despre meditații și temple. Mulți din voi doriți să învățați mai multe despre Helio-Ah și tehnicile ei. 

Ea are tehnici de vindecare holografică specializate, pentru ființele 3D de pe Pământ. Sper că vom reuși 

să discutăm aceste chestiuni mai amănunțit, în lecturile din viitor.  

 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 

 


