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 Salutari, aici Juliano. Noi suntem Arcturienii. Sa privim la conceptul de “cunoastere 

ascunsa ce este revelata”. Acesta este un concept la care s-a facut referire si a fost descris in 

Arborele Vietii Arcturian. Noi suntem intr-o anumita stare; suntem intr-o perioada de timp in 

care multa cunoastere ascunsa se reveleaza planetei. Este o perioada in care vorbind in general, 

cunoasterea ascunsa este revelata la toate nivelurile. In aceasta lectura, voi aborda unele dintre 

treziri si unele dintre revelatiile ce sunt revelate acum omenirii. Am observat ca aceasta este o 

perioada in care aveti un acces fantastic catre cunoastere prin media, prin retelele de 

comunicatie si catre librarii fantastice si date istorice. Dar de asemenea, este o perioada in care 

au avut loc descoperiri majore, ce au scos la iveala multa cunoastere ascunsa ce este cu 

adevarat zdruncinatoare. 

  Abia de curand umanitatea a aflat ca nu este ea centrul universului. Doar de putin timp 

umanitatea a aflat ca exista mai multe galaxii si ca sunt de fapt miliarde de galaxii. Si alte multe 

revelatii apar, natura holografica a universului este acum revelata. Acest lucru este important 

pentru a intelege natura umanitatii si a creierului, deoarece creierul este holografic asa cum 

este si universul. In teoria holografica, cand poti accesa o parte din tine, atunci iti poti vindeca 

sufletul si iti poti vindeca toate aspectele proprii. In munca/lucrarea holografica poti vindeca si 

intelege ce se intampla aici pe Pamant. Puteti intelege faptul ca ceea ce se intampla acum pe 

Pamant este parte a dramei cosmice ce are loc de milenii. Aceasta este intradevar o revelatie. 
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 Asi dori sa discut despre unele date istorice galactice, pentru a ajuta la explicarea a ceea 

ce se intampla acum pe planeta. Aceasta drama este in legatura cu alte multe surse si diferite 

drame dintre planetele extraterestre. 

 Sa incepem mai intai cu planeta Pamant. Una dintre revelatii sau cunoastere ascunsa ce 

a aparut in ultimii 100 de ani, este intelegerea faptului ca au existat inaintea acestei civilizatii si 

alte civilizatii avansate pe Pamant. Toata lumea a auzit de Atlantida si Lemuria. Acestea au fost 

2 mari civilizatii ce au fost pe planeta Pamant si pot fi considerate avansate. Acestea au fost 

civilizatii ce pot fi comparate tehnologic vorbind cu multe dintre civilizatiile actuale. Poate ei nu 

au avut exact aceasi tehnologie ca voi. De exemplu ei nu au avut internetul, dar au avut si ma 

refer acum in mod specific la Atlantida, tehnologii de transport si militare avansate. 

 Atlantii au fost o civilizatie in care multi dintre voi ati trait inainte de aceasta incarnare. 

De fapt, cercetatorii Atlanti, ca si grup, au avut o incarnare majora in USA si Europa de-a lungul 

ultimului secol. Multi dintre oamenii de stiinta Atlanti ce au iesit in evidenta in aceasta 

perioada(ma refer la secolul 20 in special) s-au reincarnat ca si cercetatori in USA si Europa. 

 Perioada Atlanta este relevanta, iar cunoasterea pe care ei au experimentat-o este 

importanta pentru a intelege ce se intampla in timpul actualei crize planetare. Vedeti voi, 

Atlantii au trait de asemenea conflictul dintre intelepciunea spirituala si tehnologie, in special 

tehnologia militara vs. intelepciunea spirituala. Civilizatia Atlanta a luat sfarsit printr-o explozie 

violenta cauzata de dezechilibre si experimente militare ce au scapat de sub control. Aceasta 

seamana cu Cernobil, unde a avut loc un experiment ce a scapat de sub control. 

 Exista multe paralele intre ceea ce se intampla acum si ceea ce s-a intamplat pe vremea 

Atlantilor. Potrivit legilor reincarnarii, multi dintre acesti cercetatori evoluati s-au reincarnat 

acum in aceasta perioada pentru a rezolva si pentru a dezvolta munca lor stiintifica. 

 Intrebarea se pune: Ca si cercetator, imi indrept studiul si cunoasterea catre dezvoltarea 

de tehnologii militare ce ar putea distruge Pamantul? Aceasta a fost intrebarea de baza in 

Atlantida. Aceia care au fost cercetatori si care au contribuit la aceste experimente au murit si 

au parasit acea incarnare cu un mare sentiment de vinovatie. Sufletele lor au nevoie de o mare 

refacere. Dar uneori, in ciclurile de incarnare, cineva trebuie sa repete greselile anterioare pana 

cand acestea sunt invatate/corectate. Un cercetator german  a numit acest fenomen 

“repetarea viciului”. Aceasta repetare a viciului a fost utilizata pentru a descrie ciclurile 

repetitive in vietile personale. Repititia viciului este de asemenea un fenomen si in vietile 

anterioare, ceea ce inseamna ca voi si altii, aveti poate experiente in aceasta viata de a repeta 

probleme nerezolvate din alte vieti. Scopul repetitiei este ca in final sa aduca oportunitati de 

solutionare si refacerea sufletului. 
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 Aceasta inseamna ca civilizatia Atlanta a suferit un dezastru nefericit ce a fost cauzat de 

avansul tehnologic pe care l-au adus cercetatorii in sistemul militar. Acele realizari stiintifice au 

fost folosite gresit. Aceasta ne reintoarce la polarizarea dintre intelepciunea spirituala vs. 

tehnologie. Aceste 2 forte trebuie sa fie in echilibru. Cercetatorii ce au disparut si care au 

contribuit la acele experimente sunt reincarnati acum. Unii dintre ei isi pun aceasta intrebare: 

Ar trebui sa-mi folosesc cunoasterea pentru a contribui la dezvoltarea tehnologiei militare ce ar 

putea fi daunatoare planetei? Pe de alta parte, lor li se ofera acum oportunitatea pentru asi 

folosi experimentele lor si cunoasterea stiintifica avansata pentru refacerea planetei. Aceasta 

ne intoarce la procesul repetitiei/repetitiv cu care voi va confruntati viata dupa viata, pana cand 

refacerea/repararea este realizata. Intr-o viata anterioara poate ati facut alegerea nepotrivita, 

dar in aceasta viata aveti oportunitatea sa faceti alegerea corecta. 

 Lemuria este un exemplu de civilizatie antica anterioara Atlantidei. Lemuria a fost 

dezvoltata ca un avanpost de catre surse extraterestre. Acest avanpost  i-a inclus pe Siriusieni, 

Pleiadieni, Andromedani si cei de pe Antares. Civilizatia Lemuriana a fost inaintea celei Atlante. 

Va dau aceste date istorice deoarece vreau ca voi sa intelegeti ca istoricul arhietipului mostenit 

de la aceste civilizatii antice este jucat/desfasurat acum pe Pamant. Poate voi va intrebati de ce 

Pamantul experimenteaza aceste probleme actuale planetare. Vreau ca voi sa aveti macar 

intelegerea de baza a faptului ca aceasta cunoastere ascunsa adica istoria civilizatiilor 

anterioare este un factor ce contribuie major la conflictele si polarizarile pe care le observati 

acum. Aceste polarizari si conflicte actuale le dau oamenilor oportunitatea de a lua decizii, 

speram bazate pe o intelepciune si cunoastere superioara. 

 Civilizatia Lemuriana a fost implicata in calatoria interdimensionala. Civilizatia Lemuriana 

a fost mai avansata decat civilizatia Atlanta, iar baza principala a lor a fost probabil in 

apropierea a ceea ce este acum Japonia. Zona lor principala de energie sacra a fost in Muntele 

Fuji. Mt. Fuji are multe energii sacre, dar poate cea mai puternica energie sacra din Mt Fuji este 

conexiunea sa cu extraterestrii superiori si sursele ancestrale cu origini galactice. Aceasta 

inseamna ca Lemurienii erau oameni evoluati cu o cunoastere a surselor lor extraterestre si cu 

abilitati de calatorie interdimensionala. 

 Din nefericire Lemurienii au facut subiectul unor forte competitive, dintre alte grupuri 

rivale si planete rivale. Aceasta a insemnat ca a existat gelozie si o dorinta de ai domina pe 

Lemurieni. In final, civilizatia Lemuriana a cazut. Acei extraterestri, fiinte extradimensionale ce i-

au sustinut si au fost responsabili de organizarea si promovarea civilizatiei s-au retras din 

Lemuria. Aceasta a insemnat ca Lemurienii ramasi pe Pamant au revenit la conditii primitive. Ei 

au pierdut nivelul de civilizatie avansata si au devenit astfel strabunii acestui grup puternic, care 

au fost mamele si tatii lor si bunicii si bunicele lor. 
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 Unul dintre conflictele si situatiile de invatare ce vin din Lemuria este: Cum este sa 

traiesti intr-o civilizatie ce isi pierde conexiunea cu energia si puterile superioare? Cum poate 

cineva totusi sa reuseasca in asemenea situatii? Si de asemenea mai exista o alta lectie mult 

mai dificila, care este: Noi sau o civilizatie, isi doreste sa devina dependenta de sursele de 

cunoastere si informatie extraterestra? Deoarece grupurile extraterestre extradimensionale  

aleg si decid ce fel de tehnologie doresc sa impartaseasca. Ei nu impartasesc totul. Ei 

impartasesc doar ceea ce este in interesul lor. 

 Dar exista o alta istorie a unei alte civilizatii ce a intervenit pe Pamant si care este 

relevanta si este chiar si mai recenta. Vorbesc indeosebi despre Nibiru si despre oamenii de pe 

acea planeta carora li se spunea Annunaki. La Nibiru s-a facut referire ca si a 12-a planeta. In 

timpurile antice erau considerate 11 planete, care includea Soarele iar Nibiru era a 12-a 

planeta. Exista un grup de oameni pe acea planeta numiti Annunaki. Aceasta este documentat 

in Biblia Ebraica in care se refera la ei ca si scriitorii Bibliei, “Nefilimii”. Nefilimi este cuvantul 

ebraic pentru “cei ce au cazut”, facandu-se referire exact la “cazuti din cer”, iar aceasta 

inseamna ca ei au venit din cer. Ei erau uriasi si aveau intre 2.7m si 3m inaltime. De fapt, Goliat 

din povestirea cu David si Goliat era un descendent al Nefilimilor. Aceasta va da o idee despre 

cat de puternici si mari erau acesti oameni. Dar Goliat era foarte departe pe scara genealogica a 

lor. El era legat de ei prin mostenire genetica dar care se schimbase/alterase de poate de 5, 6 

sau 7 ori in timpul generatiilor, de la  originalii Nefilimi. 

 De ce este important si cum se leaga Nefilimii sau Annunaki de aceasta planeta? Din 

nou, aceasta este o cunoastere ascunsa ce este revelata.  Annunaki erau dominatori; ei au dorit 

sa-i controleze pe oameni. Eu au dorit sa-i foloseasca pe oameni la minerit si pentru a gasi alte 

resurse pe aceasta planeta care sa le ajute planeta lor. Nibiru nu face parte din sistemul vostru 

solar. Se crede de catre arheologul Biblic Zecheria Sitchin ca planeta Nibiru se afla pe o 

traiectorie pe o orbita ce dureaza aproximativ 3600 de ani pentru a se roti in jurul soarelui. 

Aceasta inseamna ca planeta lor ar trebui sa apara in curand. Dupa calculele noastre aceasta 

este o planeta interdimensionala. Unii o numesc o planeta “vagabond”. 

 Cand discutam despre civilizatii superioare, deseori noi ne referim la procesul de 

Biorelativitate avansata. In Biorelativitatea avansata, oamenii de stiinta si meditatorii si liderii 

spirituali pot sa echilibreze toate fortele de pe o planeta astfel incat sa nu mai fie furtuni; sa nu 

fie eruptii vulcanice; sa nu fie dezastre dataorita dezechilibrelor Naturii. Dar de asemenea, chiar 

daca credeti sau nu civilizatiile avansate pot gasi cai de a conduce/impinge planeta in diferite 

zone ale galaxiei. Aceasta este chiar avansat/evoluat. Aceasta scoate in evidenta de asemenea 

un principiu important in intelegerea dramei galactice si a istoriei galactice, iar acesta este 

faptul ca chiar daca o planeta are tehnologie avansata, aceasta nu inseamna ca ea are si o 
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spiritualitate avansata. Acest lucru a fost aratat de Cenusii, care au o tehnologie foarte avansata 

dar sunt foarte involuati spiritual. 

 Annunaki nu erau avansati spiritual ,dar ei erau suficient de avansati tehnologic ca sa-si 

conduca planeta intr-un vortex interdimensional ce le-a permis sa calatoreasca distante uriase 

si sa ajunga pe Pamant. Scopul lor pentru care au venit pe Pamant a fost  mineritul si sa obtina 

anumite resurse ce erau necesare pentru planeta lor. Zecharia Sitchin a spus ca una dintre 

resursele de care aveau nevoie era aurul, deoarece atmosfera lor avea o deficienta speciala , iar 

aurul se pare ca avea proprietatea de a le intari atmosfera.  Aspectul important este acela ca 

Annunaki s-au amestecat si mixat cu oamenii. Si acest lucru a fost descris in Biblie. O parte a 

codurilor genetice ale Nefilimilor au fost transferate codurilor genetice umane. 

 Filozofic, din punct de vedere astronomic s-a spus ca o supernova a explodat la ani 

lumina departare si a transmis minerale si chimicale ce au  calatorit prin galaxie si au ajuns pe 

Pamant. Corpul vostru de acum are la origini particule ce au venit din acea supernova. Aceasta 

inseamna ca sunteti galactici. Corpul vostru si structurile celulare au fragmente si sunt compuse 

din particule avansate  ce vin de la aceste explozii de supernova si care sunt parte din corpul 

vostru. Aceasta este una dintre revelatiile de cunoastere ascunsa care ne ajuta pe noi sa 

intelegem natura galactica a oamenilor. 

 Asi dori de asemenea sa va explic ca voi faceti parte dintr-o mostenire spirituala 

galactica. Voi si Pamantul sunteti parte a unei drame cosmice si galactice. Caramizile din 

strucura dramei cosmice sunt intinse prin toata galaxia si au atins si Pamantul. Aceasta 

inseamna nu numai ca voi mosteniti particule fizice de la supernove dar voi ca si specia lui 

Adam mosteniti de asemeni si dezvoltarea spirituala a conflictelor si dramelor din galaxie. 

 Un factor interesant in aceasta istorie galactica este acela ca exista si alte sisteme 

planetare ce participa la aceasta drama. Ma refer la Lyrani, ce au trait cu multe mii de ani in 

urma si care sunt sursa oamenilor din aceasta parte a galaxiei. Ei au fost mult mai avansati 

decat Atlantii, mult mai avansati decat Lemurienii si mult mai avansati decat este Pamantul 

acum. Dar ei de asemenea au avut aceasi problema, care este conflinctul intelepciunii spirituale 

vs. tehnologie. Conflictele militare au izbucnit intre Lyrani , iar aceste conflicte au condus la 

batalii ce in unele cazuri au dus la distrugerea intregii planete. 

 Filmele sau serialele gen Star Wars(Razboiul Stelelor) au parut sa fie niste fantezii 

fantastice, dar totusi ele sunt povesti arhetipale ce au la baza situatii reale ce au existat in 

galaxie. Unele dintre avanposturile Lyrane au ajuns si in alte zone aproape de Pamant, in 

particular in Pleiade. Unii Lyrani au scapat. Aceasta este o alta imagine arhetipala ce apare intr-

o carte comica cu un personaj cunoascut ca Superman. In aceasta povestire a existat un conflict 

ce a condus la distrugereea iminenta a planetei lor. Parintii lui Superman au pregatit pentru el 



 

6 
 

sa plece intr-o alta zona a sistemului planetar sau a galaxiei pentru a supravietui. Aceasta 

povestire reprezinta o situatie ea a aparut la Lyrani. Lyranii au fugit pentru ca ei sa 

supravietuiasca din acel conflict devastator. Aceasta inseamna ca aceasta drama galactica ce a 

avut loc cu multe mii de ani in urma este continuata si se afla la nivel genetic in ADN-ul vostru. 

Amintirile acelor conflicte este dusa mai departe de oameni.   

 Aceasta ne conduce la discutia despre mostenirea de samanta stelara. Noua ne place sa 

discutam despre semintele stelare ca fiind oameni mai treziti si mai evoluati. De asemenea, 

semintele stelare sunt oameni ce au amintiri ale experientelor lor de pe alte planete. De multe 

ori cand discutam despre semintele stelare si amintirile/memoria lor, evocam imagini de o 

constiinta inalta si a unei dezvoltari superioare, dar cinstit vorbind, sunt de asemeni si situatii 

din mostenirile voastre de samanta stelara ce au fost traumatice. Unii dintre voi chiar ati 

experimentat conflicte pe planetele anterioare; unii dintre voi chiar ati scapat/fugit. Unii dintre 

voi ca si seminte stelare ati vazut civilizatii si planete distruse. Aceasta cu siguranta ar fi trebuit 

sa fie o istorie traumatizanta. 

 Reamintirea lucrurilor traumatizante dintr-o viata anterioara tragica de pe alta planeta 

ar putea fi un punct de discutie important pentru a  va intelege actuala misiune de samanta 

stelara. Imaginati-va ca ati fost pe o planeta ce s-a sfarsit printr-un conflict. Imaginati-va ca ati 

fost pe o planeta ce a experimentat acest conflict al polarizarii dintre tehnologie vs.  

intelepciune spirituala. Poate nu ati facut suficient pentru a va indeplini misiunea sau poate 

pentru a incerca sa opriti unele dintre aceste forte ce in final au dus la distrugerea acelei 

civilizatii, sau chiar la distrugerea acelei planete. Acum pe Pamant aveti sansa sa lucrati mai 

sarguincios pentru a ajuta la rezolvarea crizei planetare. Acum aveti sansa sa lucrati mai 

sarguincios pentru rezolvarea conflictelor planetare. Va amintiti mostenirea voastra de samanta 

stelara care include amintiri ale acelor conflicte din viata/vietile trecute. Va amintiti ca acele 

conflicte planetare nerezolvate s-au finalizat traumatic. Dar acum, sunteti dispusi sa munciti 

mult pentru refacere si pentru rezolvarea conflictelor planetare. Sunteti dispusi sa lucrati 

pentru extinderea/expansiunea cunoasterii si intelepciunii spirituale. Aceasta este o misiune 

deosebita pentru semintele stelare. 

 (Intonati “Oh  Oh.”) Chem acum ca amintirile sigilate din vietile anterioare de pe alte 

planete sa fie deschise in fiecare dintre voi. Lasati ca aceste amintiri de seminte stelare si 

experiente si cunoastere sa vin in fata in constiinta voastra acum. Aceste amintiri sa fie o sursa 

de cunoastere ascunsa ce va este revelata astfel incat sa puteti primi aceasta intelepciune 

superioara din mostenirea ancestrala galactica. Vom intra intr-o scurta meditatie acum in timp 

ce va deschideti acestei energii. 
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 Sigiliile acestor amintiri trecute ale trecutului vostru ancestral se deschid acum. Puteti 

intelege  la nivel personal experientele voastre din trecut. Veti avea oportunitatile sa rezolvati 

lucruri nerezolvate sau traume din vietile voastre trecute, in aceasta viata. 

 Sa privim acum la alte cunoasteri ascunse ce sunt revelate. Una dintre marile cunoastrei 

ascunse ce este revelata acum este Ascensiunea si existenta dimensiunilor superioare. Aceasta 

nu a fost inteleasa clar decat de foarte putin timp. Au fost discutii si descrieri  ale ascensiunii in 

unele dintre textele religioase vechi. In special ma refer la Ilie sau la transformarea lui Iisus si 

Enoch. In timpurile stravechi nu exista conceptul dimensiunilor, nici conceptul ca dimensiunile 

se vor intersecta si nu exista nici macar posibilitatea de a “absolvi” si a scapa de ciclurile de 

reincarnare de pe Pamant. Exista informatie despre reincarnare, dar numai de curand acest 

proces  al ascensiunii a ajuns de amploare  in constiinta populatiei obisnuite. Numai un mic 

procent de oameni au raspuns la sunetul/chemarea special al ascensiunii. 

 Unele seminte stelare s-au reincarnat de pe alte sisteme planetare ce au fost 

tridimensionale. O persoana venind pe Pamant si fiind aici in aceste timpuri, de fapt i se ofera 

oportunitatea de a experimenta o ascensiune, ce este un fenomen rar chiar si in galaxie. O 

parte a cunoasterii ascunse este aceea ca Pamantul face parte din mostenirea civilizatiilor 

galactice. Exista o energie spirituala specifica numita Ascensiunea, care este unica in galaxie. In 

timpul Ascensiunii, Dimensiunea a3-a si a 5-a se vor intersecta una cu alta. Asa un eveniment nu 

are loc peste tot in galaxie. Exista o noua cunoastere ascunsa ce este revelata, despre 

deblocarea Codurilor Ascensiunii si despre deblocarea codurilor de expansiune a mintii. 

 Si am ajuns la unul dintre cele mai importante concepte din cunoasterea ascunsa 

revelata, care este promovarea evolutiei superioare a umanitatii. Sa trecem la cea mai pozitiva 

cunoastere ascunsa ce este in acest moment revelata pe planeta Pamant. Aceasta cunoastere 

ascunsa pozitiva este aceea ca semintele stelare si alti oameni  puternici si evoluati spiritual 

sunt capabili sa contribuie si sa accelereze evolutia umanitatii. Aceasta este, asa cum se spune 

la voi “vestea buna”. Vestea buna este ca prin aceasta istorie si constienta ce o aveti ca seminte 

stelare si informatia si experienta din mostenirea voastra galactica, voi va aflati in cea mai 

puternica/potrivita pozitie pentru accelerarea evolutiei umanitatii catre Omul Omega. Acesta 

este rezumatul misiunii voastre si fiecare dintre voi are o participare unica la aceasta. Da, 

aceasta este o drama cosmica. Da, este o polarizare a natiunilor. Da este a 6-a extinctie in masa, 

dar aceasta criza actuala este de asemenea o oportunitate pentru schimbare si evolutie, ce nu a 

mai fost in trecut. Civilizatiile Atlante si Lemuriene s-au sfarsit in traume, pe care voi acum 

poate vi le amintiti. Misiunea noastra Arcturiana este sa va promovam abilitatile, activarrile 

voastre, puterile voastre imense si pozitia pe care o aveti pentru a participa la evolutia cu 

succes a unei planete unde intelepciunea spirituala va castiga. Acum predau in continuare 

aceasta lectura lui Helio-Ah. Aici este Juliano. 
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 Salutari, aici este Helio-Ah. Sunt asa de fericita pentru aceasta oportunitate de a lucra cu 

voi pentru revelarea intelepciunii ascunse si cu cunoasterea ascunsa ce apare acum. In special 

vreau sa vorbesc cu voi despre cunoasterea ascunsa a artelor de vindecare  si a camerelor de 

vindecare ce apar acum. Cunoasterea ascunsa legata de cum sa va reparati sufletul este acum 

revelata, natura sufletului vostru si a realitatii pe care eu si Juliano o numim Spiritualitate 

Galactica va este revelata. Exista acum o deschidere unica cand cunoasterea ascunsa a puterilor 

naturii voastre multidimensionale va sunt revelate. Adevarata voastra natura/fata ca si fiinta 

multidimensionala este parte a sufletului vostru superior. A invata despre natura voastra 

adevarata/reala implica cine sunteti voi cu adevarat in procesul galactic sau in procesul extra-

galactic, deoarece unii dintre voi ati venit din alte galaxii, de exemplu din galaxia Andromeda. 

 Aceasta este o perioada de timp cand ADN-ul este revelat si de asemenea este un timp 

in care lumina evoluata/superioara este revelata, este un timp al manifestarilor puterilor de 

vindecare superioare. Exista energii de vindecare si tehnici de vindecare ce va sunt disponibile. 

Shimmering-ul este o tehnica in care o persoana lucreaza cu energia vibratorie a aurei. Va este 

de ajutor sa lucrati pentru a va imbunatati energetic propria aura. Munca cu energia aurei este 

o tehnica avansata ce apare in constiinta universala a oricui  doreste sa-si extinda propria 

constiinta. Este adevarat ca in timpurile de demult voi trebuia sa treceti prin antrenamente 

superioare  si anumite urcusuri religioase pentru a intelege cunoasterea legata de 

antrenamentul aurei. Acea cunoastere era data numai unor anumiti oameni. Dar acum, 

cunoastereea ascunsa este revelata. 

 Exista acum mai multi oameni evoluati spiritual pe aceasta planeta ca niciodata pana 

acum. Sunt multi oameni ce sunt conectati si interactioneaza cu Maestrii Ascensionati si 

primesc informatie superioara si pozitiva despre ce sa faca mai departe. In timpurile stravechi, 

profetii erau centrati/focusati pe desfasurarea unui razboi, iar comunicatiile lor psihice erau cu 

mult limitate si acestea nu erau de natura galactica asa cum sunt cele din prezent. Aceasta 

inseamna ca acum este un timp unic cand tehnici si abilitati galactice avansate de vindecare ies 

in fata/apar. 

 Uitati-va la voi si la modul cum procedati. Multi dintre voi sunteti vindecatori mai 

puternici decat erati acum 5 ani. Intelegerea voastra legata de aura umana, evolutia spirituala si 

Coeficientul vostru de Lumina este mult mai superioara. Acesta este un timp cand noi 

Arcturienii dorim sa revelam cat de mult este posibil, inclusiv cunoasterea noastra ascunsa 

legata de Pamant si istoria Pamantului. Noi suntem aici pentru a revela invataturile si 

intelegerea noastra ascunsa legat de ceea ce s-a intamplat pe alte planete. Noi suntem aici 

pentru a va revela despre cum au decurs alte stagii de dezvoltare in istoria planetara si dorim ca 

voi sa va folositi de aceasta cunoastere pentru ambele lucruri, vindecarea voastra personala si 

vindecarea planetara. 
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 Conceptul de vindecator planetara este o dezvoltare importanta. Oameni puternici 

spiritual pot influenta o planeta. De asemenea eu am pus la dispozitie camerele mele de 

vindecare pentru multi dintre voi. Lucrez cu multi dintre voi  pentru rezolvarea dificultatilor din 

relatii si din situatii economice, din sanatate si de asemenea din situatii ce va blocheaza 

dezvoltarea voastra spirituala. Exista energii cosmice ce sunt acum disponibile pentru 

vindecarea voastra  si pentru vindecarea acestei planete. 

 Amintiti-va Arborele Vietii Planetar si veti vedea ca cunoasterea ascunsa este conectata 

direct la Energia Nediferentiata. Energia Cosmica superioara si lumina cosmica contin Lumina 

Omega Quantica. Aceasta energie cosmica depaseste polarizarile. Aceasta energie cosmica 

superioara poate absorbi si transmuta polarizarile intr-o energie superioara a unitatii. In 

Arborele Vietii observam faptul ca energia cosmica se conecteaza cu lumina ascunsa. 

Polarizarile pe care le experimentati voi pot fi aduse intr-o unitate superioara. Nu puteti 

observa unitatea/unimea superioara pana cand nu ridicati conflictul la nivel cosmic. 

Asadar in incheierea timpului ce l-am petrecut impreuna, va voi conduce in aceasta meditatie: 

Vedeti-va pe voi in aceasta viata cu luptele voastre, conflictele, cu victoriile voastre, cum 

depasiti provocarile, cu succesele dar de asemenea si cu unele dintre slabiciuni. Observati-va 

toate aspectele ca facand parte din Sinele vostru, incluzand acele parti/aspecte ale voastre ce 

sunt in dualitate. Acum, ridicati sus toate aceste polarizari, parti/componente duale ale Sinelui 

vostru catre sfera cosmica cunoscuta ca si Coroana. Este de asemenea numita Energia Cosmica 

Nediferentiata. Energia Nediferentiata este o energie vindecatoare unde totul exista asa cum 

trebuie sa existe si totul se intoarce inapoi in unitate. Deci, in aceasta incheiere, ridicati-va in 

sus in meditatie cu natura voastra duala si aduceti-o in sfera de lumina cosmica. Intram in 

liniste acum in timp ce faceti acest lucru. (Liniste). 

 Lasati toate partile Sinelui vostru sa fie ridicate in unimea cosmica. In viitor, vom face un 

exercitiu special in care vom aduce campul de energie al Pamantului catre Lumina Cosmica 

Nediferentiata unde totul este asa cum trebuie sa fie, unde totul devine unificat, unde totul 

face parte din yin si yang, totul este parte a Divinului si tot ce exista va experimenta vindecarea 

cosmica. (Tonuri: “Oh, Oh”) Nu ezitatisa aduceti toate polarizarile voastre personale si 

dualitatile in aceasta lumina superioara , atunci cand aveti nevoie. Ca si vindecatori planetari, sa 

privim in fata catre puternica calatorie de ridicare a Pamantului in marea unitate cosmica 

pentru vindecare si evolutie, cunoscuta ca Lumina Nediferentiata . Eu sunt helio-Ah. O zi buna. 

 


