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Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 
 
Subiectul lecturii de astăzi este munca de vindecare holografică și planeta de baștină. Voi începe 

lectura descriind ce este o sămânță stelară și voi vorbi și despre legătura dintre a fi o sămânță 

stelară și câmpul vostru de energie holografică. „Semințele stelare” sunt oameni de pe Pământ 

care au avut multe vieți în alte sisteme planetare și au interacționat cu ființe din dimensiunile înalte 

din alte sisteme planetare, pe planeta Pământ sau pe alte planete. De asemenea, multe semințe 

stelare provin de pe alte planete, nu de pe Pământ. Majoritatea oamenilor care se încarnează 

acum pe Pământ fac parte dintr-un grup de oameni care provin de pe Pământ, dar semințele 

stelare provin de pe alte planete și au sosit pe Pământ recent sau în altă viață, ca să participe la 

ciclul de încarnări de pe Pământ. Uneori semințele stelare își amintesc planeta de unde provin. 

Alteori semințele stelare se trezesc când deja au ajuns la vârsta adultă, și li se face dor de planeta 

lor de baștină. 

 

Ce este o planetă de baștină? Este planeta pe care te-ai încarnat prima dată ca suflet, în acest 

univers. Adeseori, pe planeta de baștină s-au încarnat alături de tine și alți membri ai familiei de 

suflet. Semințele stelare sunt călători ai sufletului, și asta din mai multe motive. Așa cum știți, 

procesul de încarnare este un proces de învățare pentru suflet, și de multe ori apar oportunități 

noi și antrenante de învățare, pe diferite sisteme planetare. De asemenea, semințele stelare 

urmează principiul universal al serviciului spiritual. Aceasta înseamnă că tu, ca sămânță stelară, 

e posibil să locuiești pe o planetă care se poate compara cu Grădina Raiului, adică o planetă 
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pentadimensională pe care există pace și armonie absolută. În acest caz ați experimenta și simți 

o mare satisfacție și armonie, și sentimente de iluminare pe o astfel de planetă. 

 

Dar în același timp aș putea spune că, din cauza situației foarte bune de pe acea planetă, nu prea 

este nevoie acolo de serviciul vostru și de contribuția voastră. Sufletul vostru vrea să se confrunte 

cu provocări și să ofere îndrumare și înțelepciune spirituală ființelor din galaxie. De aceea veți 

accepta cu bucurie să vă îmbarcați în călătorii de încarnare pe ale planete. Dar astfel de excursii 

au un anumit preț… este dificil să părăsești viața perfectă din dimensiunea a cincea, unde trăiai 

iubit și protejat ca într-un pântec matern, într-un sistem stelar evoluat. Ca semințe stelare, voi ați 

venit de pe planete de baștină care ascensionaseră deja în dimensiunea a cincea. Și sunt sigur 

că după experiența de pe Pământ tânjiți mai mult ca oricând să reveniți pe planeta voastră de 

baștină. Există și o lecție aici – uneori când totul este perfect, nu mai apreciezi suficient starea de 

conștiință înaltă și de evoluție înaltă în care te afli. 

 

În timpul experienței voastre pe pământ, veți avea oportunitatea de a ascensiona și veți avea 

oportunitatea să vă întoarceți pe planeta voastră de baștină. Dar universul nu este static și nu se 

află într-o homeostază perfectă, în care totul este într-un echilibru armonios. Mereu sunt 

transformări, mereu sunt mișcări, și asta înseamnă că vor fi transformări și pe planeta de baștină 

perfecționată din dimensiunea a cincea. Există energii care se mișcă și există motive pentru care 

este necesar să pleci de pe planeta ta de baștină. Există motive pentru care un suflet călătorește 

prin galaxie. 

 

Subiectul planetei de baștină are legătură cu următoarea parte a discuției noastre, care se referă 

la sinele holografic. Voi discuta despre sinele holografic în relație cu călătoria astrală, cu bilocația 

și cu proiecția gândului. Voi practicați în mod curent aceste tehnici, mai ales în anticiparea 

Ascensiunii. Dar din exercițiile voastre de bilocație și din practica voastră, din întreaga practică 

pentru ascensiune în general, lipsește un element. Când faceți practică, cei mai mulți din voi vă 

trimiteți aura voastră, corpul de energie înaltă, la destinația unde faceți bilocația. Asta înseamnă 

că dacă veți călători la Templul Arcturian sau la Lacul cu Cristalul, vă veți trimite acolo sinele 

spiritual. Acest lucru este bun și adecvat. 

 

Dar structura voastră conține mai mult decât numai sinele spiritual. Voi aveți un corp mental, un 

corp fizic, și mai aveți și un corp emoțional. Din perspectiva noastră, noi am constatat că voi nu 

vă trimiteți prin bilocație corpul emoțional în dimensiunile înalte. Aduc asta în discuție pentru că 

știu că mulți din voi suferiți emoțional. Șiu că aveți diverse experiențe și multe din ele sunt 

traumatice la nivel emoțional. Cum ați putea să nu aveți reacții puternice, când vă confruntați cu 

împrejurările teribile de acum, de pe Pământ? Mă refer la evenimentul de amploare cunoscut ca 

a șasea extincție în masă, la polarizări, la contaminările constante, la neglijarea la scară globală 

a biosferei, la lipsa unui efort real pentru a controla și stopa distrugerea. Când vedeți toate astea, 

sunteți afectați emoțional. Atunci vă blocați corpul emoțional, ca să nu mai simțiți o durere atât de 

intensă când vedeți ce se întâmplă acum pe Pământ. Este ușor să te implici și să reacționezi 

emoțional, și uneori ești copleșit emoțional de evenimentele care se întâmplă în mod curent pe 

Pământ. Sunteți semințe stelare sensibile și vă pasă de ceea ce se întâmplă în jurul vostru. De 
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aceea, din motive de vindecare trebuie să subliniem că atunci când faceți o bilocație, trebuie să 

lucrați și cu corpul emoțional și să faceți bilocație cu el, trimițându-l la un nivel înalt. 

 

În cazul Ascensiunii trebuie să îți aduci toate corpurile, nu numai corpul spiritual, în dimensiunile 

înalte. Trebuie să îți aduci acolo și corpul emoțional. De fapt corpul emoțional este cel mai 

vulnerabil din cele patru corpuri (mental, spiritual, fizic și emoțional) și astfel se poate atașa mai 

ușor la această planetă. Există multe motive care fac dificilă tăierea corzilor de atașament față de 

Pământ, ca să puteți ascensiona. 

 

Majoritatea acestor motive are de a face cu energia voastră emoțională. Este vorba de tristețe 

sau alte legături emoționale puternice, cum ar fi sentimentul de responsbilitate față de Pământ, 

în calitate de sămânță stelară. Semințele stelare probabil au mai văzut și alte planete trecând prin 

evenimente similare cu cele de pe Pământ. Poate v-ați încarnat în Atlantida sau Lemuria și ați 

fost martori la distrugerea masivă de la sfârșitul unui ciclu. Unii din voi poate ați fost într-o poziție 

de putere și ați fost oameni de știință, politicieni sau filozofi. Ați făcut probabil tot ce v-a stat în 

putere ca să vindecați, ca să schimbați energia acelei societăți, a acelei civilizații. Și atunci nu ați 

avut succes, și acest lucru v-a afectat personal. Poate că ați simțit că nu sunteți destul de buni, 

din cauza inabilității voastre de a schimba evenimentele destructive care au avut loc într-o viață 

anterioară. În acest caz vă veți reîncarna în împrejurări similare. 

 

Știu că sunteți sincer, știu că ați încercat cu mare efort în alte vieți să fiți vindecători planetari 

puternici. Revenirea voastră pe Pământ este parțial motivată de această experiență a eșecului și 

de sentimentul că ai ratat experiența, că nu ai făcut ce trebuie. Veți încerca și mai mult să fiți 

vindecători planetari, dar va trebui să învățați și lecția mai grea de a nu vă atașa emoțional la 

polarizările dinamice și la conflictele care apar. Este greu să nu te atașezi și să nu ai o reacție 

emoțională la drama care se petrece acum pe Pământ. De asta vă recomand ca în munca voastră 

de ascensiune care include bilocația, să vă luați cu voi corpul emoțional pentru purificare și 

curățare. Puteți lucra pentru eliberarea corzilor de atașament. 

 

Corpul emoțional poate fi reactiv. Din experiența noastră în cadrul lucrului cu pământenii, am 

constatat că voi trebuie să simțiți ce simțiți. Asta înseamnă că nu are sens să îți spui că nu trebuie 

să simți nimic. Poți observa ce simți, și după ce ai simțit ceva, poți să alegi dacă să reacționezi 

sau nu la ceea ce ai observat. Dacă reacționezi poate fi și mai rău: te vei înfuria, vei lua partea 

cuiva, vei simți gelozie sau ură. Ceea ce simți nu este greșit. Factorul determinant este cum 

reacționezi la ceea ce simți. Felul cum reacționezi la ce simți, îți poate face rău. În loc să 

reacționezi, poți să adopți un mod de comportare controlat, și astfel poți controla ceea ce simți 

vizavi de drama Pământului. 

 

Această reacție emoțională negativă poate fi la nivel inconștient. Reacționezi inconștient. Să vă 

dau un exemplu: cineva îți taie deodată calea pe autostradă și te enervezi instant. Poate fi 

periculos, pentru că mulți oameni care călătoresc pe autostradă sunt oricum pe punctul de a 

exploda de furie. Când îți taie calea un șofer, poți reacționa prin furie și înjurături. Dar poți și să 

controlezi modul cum răspunzi. Poți încetini ca să te calmezi și apoi poți evita să exprimi furie. 

Încă mai simți emoția de furie, dar diferența este că alegi să nu o mai exprimi în timp ce conduci! 
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Experiența de pe autostradă probabil încă vă mai influențează. Când ajungeți acasă veți face 

probabil un duș rece sau ceva similar, ca să vă relaxați și să eliminați energia negativă.  

 

Ca sămânță stelară, ești afectat de tot ce vezi și experimentezi din drama de pe pământ, îți 

afectează energia sufletului. O purificare v-ar ajuta să eliberați energia negativă acumulată din 

drama Pământului. 

 

Purificarea este unul din marile beneficii ale Lacului cu Cristalul arcturian. Apa și cristalele pot să 

primească și să purifice toată energia emoțională pe care o eliberați. Vă încurajez să vă aduceți 

corpul emoțional la Lacul cu Cristalul, în exercițiile voastre de bilocație. Vă vom conduce mai 

târziu într-un exercițiu în care vom folosi Lacul cu Cristalul pentru purificare emoțională, ca parte 

din procesul de ascensiune și de asemenea ca parte din procesul de menținere a echilibrului. 

 

Acum vom discuta despre sinele holografic ca parte importantă a procesului de ascensiune pe 

care îl experimentați. Se spune că omenirea, și includem aici și oamenii cei mai străluciți, 

folosește numai 20% din creier. Ce se întâmplă cu restul de 80% din creier? În termeni holografici, 

sinele este mult mai mult decât egoul liniar de pe Pământ pe care îl experimentați și îl vedeți 

acum. 

 

Sinele holografic mai conține și alte aspecte, pe care le vom trece în revistă acum. Mai aveți 

sinele din vieți trecute, din vieți viitoare, și sinele mutidimensional. Aveți sinele spiritual, sinele 

emoțional, sinele mental și chiar sinele fizic. Este greu să înțelegi sinele multidimensional, dar 

mintea voastră nu există numai în realitatea aceasta. 

 

Mintea are energii electromagnetice, reacționează la diferite stimulări multidimensionale și poate 

avea diverse reacții. Există multe nivele ale minții. Există multe nivele ale creierului de care 

omenirea nu are idee. Mintea este la fel de complexă ca și galaxia (folosesc termenul minte 

incluzând aici și creierul). Mintea este o manifestare fizică a sinelui în această realitate. Mintea 

este mai mare decât simpla manifestare a sa în această realitate, ceea ce înseamnă că mintea 

are alte experiențe dimensionale care ar putea fi considerate simultane cu această experiență. 

 

Probabil ați auzit despre semințe stelare care spun că au fost căpitani pe nave stelare în realitatea 

multidimensională, sau vindecători sau comandanți de flotă stelară. Sau membri ai unei 

confederații de planete. Astfel de relatări apar frecvent, mai ales pentru membrii din 

Comandamentul Ashtar (care conține membri din Sistemul Ashtar), care trăiesc simultan și o viață 

pe Pământ. Aceștia își amintesc de multe ori despre viața lor de pe navele spațiale, sub comanda 

lui Ashtar. Este doar un exemplu despre sinele multidimensional. 

 

Folosesc termenul de sine holografic ca să acopăr toate aspectele sinelui la care participați. Fără 

un sistem de credințe adecvat, ar fi ușor să fii copleșit și să te dezechilibrezi pe Pământ. Este 

greu să rămâi în armonie și centrat pe această planetă. Dacă vă coordonați la sinele de pe o navă 

spațială, lucrurile sunt și mai complexe. Merită de amintit faptul că experiența voastră ca ființă 

multidimensională pe o navă spațială sau pe altă planetă vă permite să accesați informații și 

energii care sunt mult mai avansate decât ceea ce pot accesa majoritatea oamenilor de pe 
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Pământ. Asta înseamnă că puteți vorbi cu Maeștrii Înălțați. Puteți lucra cu energie și lumină de 

vindecare și uneori puteți avea acces la tehnologii noi numite „tehnologii cuantice”, la dezvoltarea 

cărora se lucrează acum și pe Pământ. 

 

Progresele obținute în domeniul acestor noi tehnologii cuantice trebuiesc descărcate în sistemul 

Pământului. Ca ființe multidimensionale care sunteți și pe altă planetă sau pe o navă spațială, vă 

aflați în poziția favorabilă pentru a fi canal de descărcare, ca să aduceți o nouă vindecare și o 

nouă tehnologie pe Pământ. Descărcarea de noi tehnologii este o modalitate de a servi. Acesta 

este un mod spiritual de a servi. 

 

Studiem mereu modalități prin care să vă ajutăm să mențineți cu o eficiență mai mare conștiința 

tărâmurilor multidimensionale. Un pas către conștiința multidimensională este să devii conștient 

în timpul somnului, când visezi. Starea de vis este multidimensională. Vă puteți antrena ca să 

accesați experiențele și mesajele minunate care vă sunt accesibile în timpul stării de visare, puteți 

interacționa cu ele. Una din marile energii și o mare cale de reechilibrare a omenirii este 

capacitatea ei de a experimenta starea de visare. S-au făcut studii despre problemele pe care le-

au avut oamenii cărora nu li s-a permis să acceseze starea de visare. 

 

Visarea apare în starea de somn adânc numită R.E.M. (Rapid Eye Movement – Mișcări Rapide 

de Ochi). În această stare de somn adânc apar visele. De multe ori în starea de visare devii mai 

conștient de sinele tău multidimensional. Unii psihologi au ajuns la concluzia că dacă ești lipsit de 

această stare de visare care include accesul la sinele tău multidimensional, ai putea să 

înnebunești. Aceasta demonstrează cât de importantă este pentru voi starea de visare, și cât de 

importante sunt pentru voi experiențele multidimensionale. 

 

Cultura occidentală din care faceți parte acum, a ales să dea la o parte importanța visării. Din 

punct de vedere cultural, nu se pune mare accent pe a avea vise importante sau pe împărtășirea 

viselor importante. Știu că visele sunt adeseori dificil de interpretat și interpretarea lor rămâne 

deschisă, din cauza simbolurilor diverse care apar. Dar vă asigur că Maeștrii Înălțați și ghizii din 

lumea multidimensională vă pot îndruma cu ușurință prin starea voastră de visare. Chemați-i să 

vină în starea voastră de vis și pregătiți-vă să intrați într-o călătorie multidimensională și să vă 

treziți conștientizarea multidimensională și conștiința multidimensională, în starea voastră de vis. 

 

Vă puteți instrui subconștientul că visarea este una din căile de accesare a sinelui vostru 

multidimensional. În starea voastră de conștiință normală, accesul la sinele vostru 

multidimensional este restricționat din cauza priorităților culturii și civilizației care v-a format. Dar 

voi sunteți semințe stelare. Sunteți sensibili. Puteți deschide ușa către experiențele 

multidimensionale din timpul viselor, dacă vă programați prin comenzi și instrucțiuni care vor fi 

foarte eficiente. 

 

Vă amintiți că atunci când am vorbit despre Exercițiul cu Oul Cosmic în care se lucrează cu aura, 

am spus că îi puteți comanda aurei voastre să ia forma Oului Cosmic, și Inconștientul va 

reacționa. Tot așa îi puteți comanda sinelui vostru din starea de visare. să vă permită accesul la 

sinele vostru multidimensional și la ghizii și învățătorii spirituali de frecvență înaltă. Voi aveți un 
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gardian al viselor, care mai este numit și Cenzorul Viselor. Eu prefer să folosesc termenul de 

„Gardian al Viselor”, care supraveghează informațiile primite în conștiință în timpul viselor. Vorbiți 

cu gardienii viselor și spuneți-le că sunteți gata să deveniți mai deschiși și să aveți experiențe mai 

directe ale sinelui multidimensional, în starea de visare. 

 

Vom reveni acum la subiectul planetei de baștină și vom vorbi și despre ceea ce kabaliștii numesc 

vehiculul Merkaba. Vehiculul Merkaba este un vehicul holografic care are un câmp de protecție 

care îți permite să călătorești interdimensional și prin hiperspațiu. Mie îmi place să compar 

vehiculul Merkaba cu automobilele computerizate.  

 

Să zicem că vă aflați într-o zonă a orașului și sunteți într-unul din aceste automobile 

computerizate. Puteți programa mașina să meargă la destinație introducând în computerul de 

bord adresa unde vreți să mergeți. Atunci computerul vă arată adresa pe o hartă. Veți avea de 

ales între ruta 1 și ruta 2, sau veți lăsa computerul de bord să aleagă ruta cea mai ușoară și mai 

eficientă. Vă relaxați și lăsați computerul de bord și mașina să vă ducă la destinație. Tot așa 

funcționează și Vehicolul Merkaba, pe care îl recomand pentru călătoria la planeta de baștină. 

Vom face acum un exercițiu folosind Vehiculul Merkaba, ca să mergeți la planeta de baștină. 

 

Vizualizați-vă Merkaba ca un scaun aflat în centrul unei bule uriașe. Acesta este un Vehicul 

Merkaba special, înconjurat de această bulă frumoasă, care are în ea o formă de tetraedru. Este 

un vas holografic. Intrați în vehicul în corpul vostru spiritual și în corpul emoțional. Aduceți cu voi 

aceste două corpuri. Vom lăsa pe pământ corpul fizic și pentru acest exercițiu, vom lăsa pe 

pământ și corpul mental. 

 

Corpul vostru emoțional arată ca un dublu eteric al câmpului vostru de energie. Vedeți cele două 

straturi sau corpuri, corpul spiritual și corpul emoțional. Intrați în această Merkaba holografică, în 

acest vehicul interdimensional. (Tonuri “OOOOOOHHHHHH.”)  În mijlocul vehicolului există un 

dispozitiv care arată ca o manetă de comandă pentru calculator. Maneta de comandă are atașată 

o hartă galactică micuță și o tastatură. Tastați cuvintele: „destinație planeta mea de baștină”. Pe 

maneta de comandă există un buton pe care scrie „Pornește”. Apăsați butonul. Computerul eteric 

din vehicul va programa automat Merkaba să vă ducă la destinație. 

 

Începeți călătoria către planeta de baștină. Vehiculul Merkaba știe cum să călătorească acolo 

interdimensional. (Incantații “Tatatatatatatatata, OOOOOHHHHH.”)  Călătoriți prin hiperspațiu cu 

viteza gândului, către planeta voastră de baștină. Ajungeți la planetă. Vi se permite accesul de 

către navele satelit sau Vehiculele Merkaba satelit, și mergeți la templu pe planeta de baștină. 

Fiecare din voi poate avea altă planetă de baștină. Sunteți ghidat într-un templu de pe planeta de 

baștină. Ieșiți din Vehiculul Merkaba și sunteți salutați de frații și surorile din familia voastră de 

suflet. Răsuflați ușurați să vă întoarceți acasă. 

 

Vom păstra cum tăcerea în timp ce fiecare din voi interacțiunează cu planeta de baștină și 

experimentează energia minunată de a fi cu membrii familiei de suflet de pe planeta de baștină. 

Vom păstra acum tăcerea. (Tăcere) 
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Sunteți într-o stare de extaz și vă simțiți înțeleși și bine primiți. V-ați luat cu voi corpul emoțional 

și în templul de pe planeta voastră de baștină se află un bazin sau un lac mic, care seamănă 

cumva cu Lacul cu Cristalul Arcturian, dar la scară mult mai mică. Asta înseamnă că bazinul poate 

avea cel mult o sută de picioare în diametru. Deasupra bazinului se află un cristal puternic. Acum 

vreau să intrați în bazin, cu corpul vostru emoțional. Nu este adânc. Adâncimea e numai de două 

picioare. Vă aduceți în bazin corpul emoțional. Corpul vostru emoțional este acum purificat de 

apa plină de energia cristalului. Toate traumele, polarizările și grijile care s-au atașat la corpul 

vostru emoțional sunt acum curățate. Sunteți purificați acum. (Tonuri „OOOOOOHHHHHH, 

OOOOOOHHHHHH.”) 

 

Este frumos să privești cum toate aceste straturi de traumă cad de pe corpul vostru emoțional și 

sunt absorbite de bazin, care le trimite în sus în lumină. Bazinul primește acum o descărcare de 

energie cuantică de vibrație înaltă. Vă scăldați în bazin și corpul emoțional continuă să fie purificat 

și să elibereze energia negativă. (Tonuri “OOOOOOHHHHHH.”)  Când te afli pe planeta de 

baștină, curățarea traumelor emoționale este mult mai ușoară. Vă aflați într-o atmosferă de 

energie de susținere și înțelegere, alături de membrii familiei voastre de suflet. Aproape ați 

terminat cu descărcarea energiei traumelor și a emoțiilor negative. (Tonuri “OOOHHH.”) 

 

Acum vă înconjoară familia voastră de suflet. Ieșiți din bazin cu corpul emoțional și vă uniți din 

nou cu corpul spiritual. Vă îmbrățișați de rămas bun familia de suflet și planeta de baștină. Primiți 

încurajare și susținere, și desigur energie de vindecare. După această îmbrățișare frumoasă 

simțiți că a venit vremea să reveniți pe Pământ, deși nu prea aveți chef. Vă urcați iar în Vehiculul 

Merkaba, care este acum plin de bucurie și de energie de vindecare, știind că la momentul potrivit 

veți avea din nou ocazia să reveniți pe planeta de baștină. Revenirea la planeta de baștină 

constituie o parte din sinele vostru multidimensional. 

 

Vă aflați în Vehiculul Merkaba. Vă programați vehiculul să revină pe Pământ. Introduceți adresa 

de pe Pământ. (statul, orașul, strada, numărul). Vă luați rămas bun pentru o vreme de la planeta 

de baștină. Vă luați rămas bun de la membrii familiei voastre de suflet. Apăsați pe butonul 

„Pornește”. Zburați tot mai departe și templul se face mic dedesubt. Sunteți escortați în afara 

sistemului planetei de baștină de navele satelit, apoi intrați în hiperspațiu și începeți călătoria 

înapoi către casa voastră de pe Pământ cu viteza gândului, cu corpul spiritual și corpul emoțional 

purificat.  (Tonuri “Tatatatatata, tatatata, tatatata, tatata.”) 

 

Ajungeți pe Pământ, apoi ajungeți în casa voastră de pe Pământ cu Vehiculul Merkaba. Mai 

rămâneți un timp în el înainte de a coborî, ca să integrați cât de bine puteți tot ce ați experimentat. 

Înțelegeți că vă veți simți mai entuziaști, mai devotați, mai talentați, mai focusați pe marea misiune 

de sămânță stelară aici, pe Pământ. 

 

Ieșiți din Vehiculul Merkaba și vă reuniți cu corpul fizic, în aliniere perfectă. Respirați adânc de 

trei ori și conștientizați că vă puteți întoarce oricând pe planeta de baștină pentru reîntinerire și 

purificare, folosind această metodă. De asemenea, la Ascensiune veți putea reveni la planeta de 

baștină, dacă veți dori. Este minunat să știi că familia ta de suflet se află acolo și te așteaptă, că 
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sunt acolo ca să te ajute când ai nevoie. Nu uitați că și voi aduceți informații și energie de mare 

valoare, când reveniți acasă la ei. 

 

În lumina lui Adonai și în lumina câmpului de energie Merkaba, eu, Juliano, vă binecuvântez pe 
fiecare din voi cu iubirea și îndrumarea mea. 
 
 


