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     Salutari, eu sunt Helio-Ah, colega lui Juliano. Noi suntem Arcturienii! Eu sunt 
un maestru invatator cu energie feminina din sistemul stelar arcturian. Lucrez 
indeaproape cu Juliano. Misiunea noastra este de a asista Semintele Stelare in 
ascensiunea personala si planetara. Lucram sa acceleram constienta voastra si 
procesul vostru de evolutie si dezvoltare spirituala, de asemenea o alta parte a 
eforturilor noastre o reprezinta introducerea si integrarea principiilor si tehnicilor 
Spiritualitatii Galactice pe aceasta planeta. Noi, Arcturienii, consideram ca 
Spiritualitatea Galactica include constienta existentei altor fiinte in aceasta galaxie, 
si de asemenea ca acest fiinte traiesc in dimensiuni diferite, cum ar fi a 3-a sau a 5-
a. 
 
     Exista principii galactice ale evolutiei spirituale si integrarea constientei 
existentei si manifestarii acestora. Multe din aceste principii si tehnici au ca sursa 
civilizatii si rase din aceasta galaxie care sunt mai avansate decat cea de pe Pamant. 
Este important sa subliniem ca in Spiritualitatea Galactica onoram si recunoastem 
existenta Maestrilor Ascensionati si a Stramosilor, Maestrii Ascensionati care au 
trecut prin multe experiente prin care si voi treceti acum pe Pamant. Am observat  
multe planete diferite care gazduiesc forme de viata inalte. Noi, arcturienii, 
calatorim prin galaxie si observam si comunicam cu fiintele care traiesc pe aceste 
planete. Multe dintre aceste civilizatii pe care le-am vizitat nu sunt atat de avansate 
ca pe Pamant. Pe de alta parte, exista multe civilizatii care sunt foarte avansate. 
Acestea sunt civilizatii care au absolvit primul stadiu de evolutie planetara, stadiu 
in care Pamantul inca se afla. Primul stadiu de dezvoltate sau evolutie planetara 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001waSvNYgdWKVOoJVsoFuQKshWQVi4Z8qpJzHe6GJhnhayDug71jt_sjuSo84xqdytG1uzGGxS4sNIQm_E45vPg8BX_IJRkCVKzEyhJzM9Ce3asrGYAStzkOOoXjgVVYAZZmbiUKHPAHcVPYu72InyRL2iiyNbzgfQRpQaEIFZKT8=&c=&ch=


inplica dezvoltarea de tehnologie inalta, deci include asimilarea unui anumit nivel 
de inteligenta si capacitate de a crea mijloacele tehnice necesare care pot fi aplicate 
si in tehnologia de propulsie in spatiu. Acest nivel tehnologic le permite acestor 
fiinte sa calatoreasca in spatiu, dar in acelasi timp, aceeasi tehnologie poate sa fie 
folosita si impotriva planetei si poate conduce la autodistrugere. Desigur, pare un 
eveniment foarte ciudat si de neinteles atunci cand o planeta se autodistruge. 
Totusi, voi cu totii traiti acum pe o planeta unde exista posibilitatea autodistrugerii. 
Exista multi factori care pot contribui la autodistrugerea planetei. 
  
     Unii dintre voi ati fost studentii mei, unii dintre voi ati fost studentii lui Juliano 
iar unii dinte voi sunteti studenti ai lui P'taah din Pleiade. Atunci cand sunteti 
studenti ai Spiritualitatii Galactice, atunci cautati o intelegere profunda a 
procesului de evolutie al planetelor si civilizatiilor, cum acestea trec prin stagiile de 
dezvoltare si evolutie si cum isi rezolva conflictele si diferentele. Dar in acelasi 
timp, deveniti constienti ca exista unele planete care nu se afla in posibilitatea de a-
si rezolva problemele, si datorita acestei situatii, acestea trec prin experienta 
autodistrugerii. As spune ca observand o planeta distrugandu-se pe sine, este una 
dintre cele mai triste experiente la care noi, Arcturienii, am fost martori pana 
acum. Aceasta experienta este ancorata si in istoria noastra, a Arcturienilor, 
deoarece noi, ca fiinte avansate, am avut civilizatii precedente si am avut si multe 
cai diferite de evolutie in aceste sisteme planetare. Am fost intr-adevari martori la 
conflicte si ura intre diferite grupuri in acest proces evolutiv. 
 
     In unele cazuri, planetele sau civilizatiile se autodistrug din intamplare. Acest 
lucru s-a intamplat in Atlantis, de exemplu, desi Pamantul nu a fost distrus, 
civilizatia din Atlantis a fost distrusa prin acest accident. Desigur, trebuie sa 
subliniem si ca exista evenimente cosmice, cum ar fi coliziuni cu comete sau 
asteroizi, care pot fi responsabile pentru distrugerea planetelor si civilizatiilor. 
Sistemele planetare avansate din galaxie au atins un nivel tehnologic inalt care le 
ofera avantajul de a putea devia asteroizi, distruge comete, de a se proteja de 
efectele teribile ale radiatilor si razelor gama care sunt emise de impulsul stelelor 
care se transforma intr-o supernova. Razele gama se pot intinde de-alungul a 
milioane de mile si mii de ani lumina in galaxie si univers. Razele gama sunt raze 
ucigatoare. Ati auzit de aceste raze ale mortii in filme sau documentare ca Star 
Wars si Star Trek. O raza a mortii, ca cele gama, este o raza de inalta frecventa cu 
un spectru radioactiv foarte larg care poate strapunge orice camp electromagnetic 
planetar, orice ionosfera a unei planete si ucide toate formele de viata aflate pe 
planeta. Planete cu civilizatii avansate au dezvoltat campuri protectoare care pot 
respinge razele gama si efectele unei astfel de explozii stelare.  Unul dintre 
misteriile unei supernova si a emisiei razelor gama este ca acestea nu pot fi prezise. 
Atunci cand o supernova explodeaza nu poate fi prezis cu exactitate. Acest fenomen 
depinde de multe alte circumstante.  
 
     Exista cateva civilizatii planetare care au dezvoltat abilitatea de a alinia planete 



pentru protectia acestora. Aceasta tehnologie este una inalta. Daca o raza gama 
puternica ar veni inspre Pamant, imaginati-va ca ati putea pune luna pe traiectoria 
acestei raze gama pentru a proteja Pamantul. Astfel aceasta raza gama ar putea fi 
deviata. Aceste tehnici, care includ distrugerea cometelor,  protectia fata de razele 
gama prin tehnologii inalte de scuturi protectoare, aducerea in aliniere a planetelor 
si corpurilor cosmice pentru devierea asteroizilor, de exemplu, toate acestea sunt 
exemple de tehonologie spatiala inalta a civilizatiilor care au atins nivelul 2 sau 
chiar 3 a dezvoltarii si evolutiei planetare. Pamantul se afla inca in stagiul 1 al 
acestui proces si nu are aceasta tehnologie avansata. 
 
     Autodistrugerea este unul dintre pericolele care exista in aceasta galaxie 
tridimensionala. Astfel o planeta poate trece prin experienta autodistrugerii, dar 
exista si evenimente cosmice care pot schimba multe lucruri si care pot cauza de 
asemenea distrugerea planetei sau a vietii de pe ea. Pamantul si civilizatia 
pamanteana nu se ocupa serios de protectia fata de evenimente cosmice, ceea ce se 
poate dovedi a fi o greseala, deoarece este inca posibil ca o cometa sau un asteroid 
care nu sunt cunoscuti inca oamenilor de stiinta de pe Pamant in acest moment sa 
apara si sa devina un pericol pentru planeta. In acest moment pe planeta, cel mai 
mare pericol insa este cel creat de polarizare si de acele fiinte reprezentante ale 
intunericului care cauta sa distruga planeta si civilizatia pamanteana asa cum o 
cunoasteti. Motivele care stau la baza nu sunt deloc logice sau etice.  
 
     Poate va mirati de ce discut cu voi toate aceste idei despre distrugerea cosmica si 
evenimente cosmice, cand de fapt, eu vreau sa va vorbesc despre energia 
holografica si despre principiile de vindecare holografica? Trebuie sa intelegeti 
perspectiva pe care o avem noi, si doresc ca voi sa intelegeti de asemenea ca 
principiile energiei holografice se aplica deopotriva intr-un mediu negativ sau intr-
un mediu pozitiv. Stiu ca voua va place sa ascultati despre vindecarea holografica ca 
o aplicare pozitiva a acestui principiu. Poate sunteti surprinsi sa aflati ca principiile 
holografice isi gasesc aplicare in ambele forte, ale binelui sau ale raului, joase sau 
inalte. Acum treceti printr-o ridicare si accentuare majore a energiei joase si 
intunecate pe planeta, iar aceasta a fost activata din mai multe surse. Unele din 
aceste surse reprezinta coduri care au fost imprimate prin implanturi ADN de catre 
surse extraterestre.  Codurile pure ale umanitatii au fost supuse la diferite 
experimente de manipulare si au fost schimbate sau amestecate cu cele ale altor 
fiinte si rase, civilizatii din afara acestui sistem solar. Stiu ca Juliano in lecturile 
sale v-a dat informatii despre Annunaki, de exemplu, o civilizatie extraterestra care 
a vizitat Pamantul acum cateva milenii si secole in urma. Acestia au avut relatii cu 
pamantenii si rasele astfel s-au amestecat. Exista si alte exemple de surse exterioare 
acestui sistem solar care au dus la modificarea ADN-ului pe Pamant. Vreau sa 
intelegeti ca aceasta drama, care include inclinatii de autodistrugere, a avut si pe 
alte planete in alte sisteme planetare. Intr-un fel noi numim aceasta situatie o 
drama cosmica pentru ca situatia provine din surse cosmice mai departate. Acest 
conflict nu isi are originea pe Pamant, si fortele pe care le vedeti acum ca se 



manifesta pe Pamant vin intr-adevar din surse antice cosmice.  
 
     Experimentati la un nivel global acum terorismul si razboiul. Vreau sa privesc 
fenomenul terorismului din perspectiva energiei holografice. Principiul de baza al 
energiei holografice este ca "o parte poate afecta intregul " sau ca "o parte 
reprezinta intregul". Daca afectati un camp energetic dintr-o anumita parte, acel 
camp energetic va afecta intregul. Exemplul tipic pentru acest principiu este 
fotografia holografica in care luati o bucata dintr-un mar si faceti o fotografie 
holografica pe baza acestei felii pentru a obtine intregul mar (de exemplu rotind 
forma feliei in jurul axei verticale sau orizontale centrale). Un al 2-lea exemplu este 
ca luati o celula din organul pielii iar apoi cineva cu o tehnologie corespunzatoare 
poate clona si reproduce din acea celula o copie perfecta a acelei persoane din care 
s-a luat proba la inceput. Nu aveti o astfel de tehnologie in acest moment, dar 
acestea sunt exemple ale energiei holografice. 
 
     Daca introduceti un agent patogen care duce la o mutatie in sistemul uman, 
atunci acest sistem trebuie sa isi dezvolte imunitatea impotriva acestei mutatii 
pentru a o putea opri. Daca nu ar exista aceata imunitate , atunci acea celula 
mutata, daca ar avea destula putere, ar putea coplesi intregul sistem si a prelua 
controlul asupra acestuia. Din acest punct de vedere, cand privesc terorismul, vad 
ca o grupa mica comite incidente violente grave si foarte dramatice care pot 
patrunde si se raspandi in intregul sistem global si poate trimite negativitate si 
intuneric multor oameni. Vreau sa fiti atenti la cuvantul "raspandi" pentru ca este 
un cuvant important in discutia noastra despre energia holografica. Cand spun ca 
se raspandeste, spun ca se imprastie in multe alte sisteme.  
 
     Acum sa ne intoarcem atentia asupra exemplului pe care l-am folosit, cel cu 
mutatia celulei in corpul fizic uman.  Sugerez in acest exemplu ca exista imunitate 
in acest corp care poate bloca mutatia daca acea celula incearca sa penetreze in 
sistem. Efectivitatea acelei mutatii depinde de capacitatea acestei celule de a 
patrunde si a se raspandi in sistem depasind protectia imunitatii prezente.  Unul 
din principiile vindecarii holografice este permeabilitatea. Haideti sa privim acum 
partea opusa a mutatiilor. Daca trimiteti un mesaj spiritual pozitiv, puternic, plin 
de dragoste, poate acest mesaj si evenimentul aferent sa se raspandeasca in 
intreaga lumea in acelasi fel? Acest eveniment minunat ar avea posibilitatea de a se 
raspandi si sa afecteze intreaga lume la nivel global? In observatiile noastre ale 
civilizatiei si tehnologiei terestre, exista numai putine evenimente care par sa 
atinga coarda care ar putea permite o raspandire in intreaga civilizatie, in intreaga 
constienta  colective planetara. Stim ca pe partea negativa, evenimente teroriste au 
abilitatea de a se raspandi intreaga constienta imediat si sa aiba un efect dramatic. 
 
     Haideti sa privim un eveniment pozitiv. Suntem si noi si voi mirati ca 
evenimentele pozitive nu par a avea aceeasi forta de permeabilitate ca cele negative. 
Dar au existat si exceptii. Prima exceptie pare sa fie sportul. Evenimente sportive, 



cum ar fi jocuri din campoinatele de fotbal american, baseball sau baschetbal par sa 
aiba o forta de permeabilitate la nivel global. Realizez ca multi dintre voi nu sunt 
fani sportivi, dar intr-adevar aceste evenimente sportive dau dovada unei 
permeabilitati globale, astfel exemplul pe care il dau evenimentele sportive merita 
discutat cand privim energia holografica si in mod particular vindecarea planetara. 
Un alt eveniment global pe care l-am remarcat a fost moartea printesei Diana. 
Acest eveniment a fost unul puternic care pare sa fi impresionat multi oameni. De 
asemenea, evenimentul terorist de la 11.09.2001 a fost un eveniment care a miscat 
masele la nivel global. 
 
     Haideti sa privim si alte exemple de evenimente globale care au avut puterea de 
a afecta holografic planeta. Unul dintre aceste evenimente este aparitia pe planeta a 
ceea ce unii au numit "fiului omului", care este o desemnare a celui mai inalt ordin 
spiritual al Maestrilor Ascensionati. Acest Maestru atinge acest statut si denumire 
de "Fiul Omului" la cel mai inalt nivel de maiestrie, cand acest statut i se atribuie. 
Acest termen are multe definitii, dar in Spiritualitatea Galactica si din propria 
noastra perspectiva, inseamna ca este o persoana care este capabila de a afecta 
holografic o lume intreaga si a misca lumea intr-o directie pozitiva catre pace, 
armonie si Constienta Unitara. Aparitia lui Isus si viata lui este un exemplu pentru 
cum o persoana poate influenta holografic 2000 sau 3000 de ani din dezvoltarea 
unei civilizatii. 
 
     Acest exemplu ma conduce la discutia despre energia holografica, vindecarea 
planetara si permeabilitatea. Ce fel de persoana poate afecta o civilizatie intreaga si 
o planeta intreaga? O persoana nu trebuie sa fie cea mai puternica fizic sau cea mai 
bogata din punct de vedere material, sau sa controleze o mare parte din finantele 
planetei, insa mai degraba o anumite putere de a sti cum sa "patrunda" si sa se 
"raspandeasca" in sistemul holografic planetar. 
 
     Un alt principiu care se aplica in mod particular muncii si vindecarii planetare 
este "accesibilitatea".  Acest principiu este al 2-lea principiu in vindecarea 
holografica planetara. Primul principiu, permeabilitatea, inseamna ca ceea ce faceti 
are abilitatea de a afecta si patrunde multele si diferitele sisteme ale planetei. Al 2-
lea principiu a accesibilitatii inseamna ca trebuie sa patrunda in sistemele 
Pamantului la un moment sau punct cu un impact maxim sau o permeabilitate 
maxima. De exemplu, Ierusalim este un punct pe planeta care are un potential 
pentru un impact maxim. Ierusalim este un loc care are accesibilitate pentru o 
munca de vindecare holografica. Sunt sigura ca de aceea Isus a ales sa apara in 
Ierusalim. Au existat multe locuri diferite pe planeta unde El ar fi putut sa apara 
sau s-ar fi putut duce. Au existat si alte civilizatii sau popoare pe planeta in care ar 
fi putut sa apara unde ar fi fost primit intr-un mod mai uman si sigur. Dar misiunea 
Lui de vindecare holografica planetara si de a afecta umanitatea a fost nevoie sa fie 
facuta intr-un punct de accesibilitate maxima, care in acel moment in istorie era 
fara doar si poate Ierusalimul. Chiar si in ziua de astazi, Ierusalim ofera si este un 



punct de accesibilitate care poate afecta holografic intreaga planeta. 
 
     Sa privim Ierusalimul dintr-un punct de vedere logic. Daca ne uitam la 
proportiile orasului, a populatiei, a oamenilor bogati, a numarului dizpozitivelor 
militare, atunci ati putea spune "Pai nu se poate ca zona cu o astfel de proportii 
(mici) ar putea afecta intreaga planeta si intreaga civilizatie". Trebuie sa intelegeti 
sensul aici corect. Nu pentru ca din cauza ca Ierusalim are o cantitate considerabila 
de armament si dispozitive militare si unii dintre liderii cei mai puternici, acesta nu 
joaca un rol asa de important la nivel planetar, ci pentru  ca Ierusalim este un punct 
de acces important, unde daca cineva face o interventie, din cauza permeabilitatii 
ridicate, aceasta se raspandeste la nivel global. Exista abilitatea pentru aceasta 
energie de a patrunde si de a se raspandi pe intreaga planeta si in toate sistemele 
acesteia. Aceste doua principii importante a energiei holografice se aplica si in 
munca holografica personala.  Va rog sa va impregnati bine aceste 2 principii, 
permeabilitatea si accesibilitatea.  
 
     Exista si alte puncte de acces pe planeta. Ierusalim nu este singurul punct de 
acces de pe aceasta planeta. O parte din munca arcturiana pe Pamant este de a 
extinde punctele de acces astfel incat sa exista si alte locuri pe planeta care ar putea 
avea un efect puternic de vindecare planetara cu permeabilitate si accesibilitate. O 
interventie facuta din unul din aceste puncte ar avea un impact holografic maxim 
pe planeta.  
 
     Aceasta ma conduce catre o discutie despre cele 12 cristale eterice.  Avem acum 
12 locuri speciale pe planeta care au o frumusete deosebita si de asemenea o 
energie magnifica. Aceste 12 puncte sunt toate foarte frumoase, dar au aceste 
puncte aceeasi putere ca cea din Ierusalim? Cum ar putea munca cu aceste 12 
cristale, ca puncte de acces,  cum ar fi Lago Puelo sau Volcán Poás sau Mt. Shasta, 
sa creeze un eveniment holografic care ar afecta intreaga planeta intr-un mod 
pozitiv? Sunt de acord ca Mt. Shasta desigur nu are aceeasi energie ca Ierusalimul 
pe cont propriu, si probabil nu ar putea influenta intreaga planeta intr-un mod 
pozitiv. Daca Isus/Sananda s-ar intoarce astazi si s-ar duce in varful muntelui Mt. 
Shasta si ar tine o predica sau lectura, ar afecta planeta?  In comparatie, daca 
Isus/Sananda s-ar intoarce la Templul Muntelui si ar tine o lectura, este foarte 
probabil ca ar acest lucru ar afecta intreaga planeta. 
 
     Punctele de acces sunt puncte cu putere. Mt. Shasta poate are puterea necesara 
de a amplifica influenta unui eveniment dar vindecarea planetara este bazata pe 
principiile interactiunii. Aceasta retea de interactiune include cele 12 cristale eterice 
si Arborele Vietii Planetar. In acest concept al Arborelui Vietii Planetar, avem 12 
sfere sau 12 puncte energetice care interactioneaza intre ele astfel incat isi transmit 
energie unul celuilalt. Acestea formeaza o retea de lumina, trimitand energie si 
influentand planeta astfel incat un punct de acces sa aiba puterea si energia 
completa a celor 12 puncte. Eu si Juliano am lucrat impreuna si am cautat sa va 



invatam despre acest principiu, si am incercat sa gasim cai de a coordina exercitiile 
care ar armoniza si ar aduce cele 12 puncte concentrate intr-o singura sfera.  
 
     Ati putea intreba, "Pai, de ce nu folosim atunci Ierusalimul ca punct de acces?" 
Iar raspunsul la aceasta intrebare este foarte complex. Mai intai, idea Spiritualitatii  
Galactice, a fiintelor extraterestre, Maestrii Ascensionati este o idee care nu este 
acceptata de religia traditionala, chiar daca marii Maestrii Ascensionati, inclusiv 
Moise, au avut contact cu extraterestrii. Moise in mod particular s-a dus in varful 
muntelui si a ascensionat. El a fost transferat la un nivel mai inalt de constienta 
intr-un taram inalt printre Maestrii. El a fost dus in acel taram pe care nu l-ar fi 
putut experimenta pe cont propriu, fara ajutor. El nu a avut campul protector 
necesar si abilitatea de a si-l crea pentru a se proteja si ramane intact in aceasta 
calatorie ca individ, acestea au fost oferite de fiinte inalte care l-au dus pe Moise in 
taramuri inalte. Poate suna ciudat pentru voi, dar Moise nu a vrut sa se intoarca 
chiar daca stia care era misiunea lui. Daca ati fi intr-o stare inalta de spirit intr-o 
dimensiunea inalta frumoasa, probabil ca nu ati dori nici voi sa va intoarceti si sa 
suferiti si sa va chinuiti in anumite evenimente pamantesti.  De fapt, unii dintre voi 
nici nu vreti sa ramaneti aici pe Pamant acum sa fiti martori la atata suferinta si 
chin care au loc acum si care desigur vor continua pe planeta. Sunt sigur ca mai 
degraba ati vrea sa fiti prezenti pe o planeta cu o frecventa inalta. Eu nu cred sau 
simt, si Juliano este de acord cu mine, ca Ierusalim este acum unul dintre cele mai 
repceptive locuri pentru un eveniment galactic si holografic. Noi vom mentine si 
stabili Ierusalimul la o energie inalta, si vor exista puncte de interventie acolo in 
viitor. E clar ca energiea din Ierusalim trebuie sa fie protejata astfel incat lucrurile 
sa nu iasa de sub control si situatia sa explodeze. Un eveniment pozitiv ar putea 
patrunde si sa se raspandeasca in acest punct de acces in Ierusalim. Un eveniment 
negativ ar putea avea aceeasi putere de permeabilitate si un astfel de eveniment ar 
putea afecta holografic intreaga planeta imediat. 
 
     Arborele Vietii Planetar Arcturian ne ajuta sa cream alte puncte de acces care au 
abilitatea de permeabilitate si de a crea evenimente cu un caracter holografic la 
nivel planetar. Aceste puncte de acces sunt cristale eterice care sunt 
multidimensionale. Muntele Templului in Ierusalim este multidimensional. Profetii 
au mers acolo intr-o stare de constienta ridicata si au fost capabili de a calatori in 
alte dimensiuni din acel punct. Stim ca acolo la Templul Muntelui exista un punct 
de acces deosebit dar si ca aceasta zona nu este disponibila tuturor. Exista si 
pericolul violentei in acea zona in acest moment datorita polarizarii si conflictului 
intre grupuri care incearca sa protejeze acea energie.  
 
     Ganditi-va asupra acestor puncte multidimensionale care au ancorate cristale 
eterice arcturiene, cum ar fi Lago Puelo si Mt. Shasta. Ce inseamna ca un punct este 
multidimensional, si cum se aplica acest lucru in legatura cu energia holografica? 
Un punct multidimensional sau un astfel de loc poate sa aduca energii speciale din 
taramurile inalte. In crearea unui eveniment planetar, cautam astfel de locuri 



puternice pe Pamant.  De asemenea cautam sa cream noi locuri puternice, si este 
clar ca vrem sa cream mai multe. Asta este motivul pentru care lucram cu voi in 
proiectul Rezervatiilor Oceanice Planetare si Oraselor de Lumina Planetare. Nu 
vrem sa limitam numarul punctelor cu putere care au accesibilitate si 
permeabilitate, ci sa il extindem. 
 
     Voi si Grupul de 40 aveti posibilitatea de a crea noi portaluri multidimensionale, 
care au abilitatea de a influenta holografic aceasta planeta. Recent am lucrat cu 
Joatinga, o mica portiune de plaja, cu o suprafata de 1 km2 la o distanta de 17 mile 
sud de Rio de Janeiro. Aceasta plaja si transformarea acestuia intr-un loc sacru 
ilustreaza principiile holografice a vindecarii planetare despre care va vorbesc. Intr-
o ceremonie frumoasa, muncitorii intru lumina, membrii Group of Forty, au adunat 
un grup de 15-20 de persoane pentru a lucra impreuna si a infaptui ceremonia 
sacra in acest loc. Ei au ales un loc care avea deja o anumita energie inalta. In final, 
a avut loc ceremonia de activare in care arcturienii si aceste seminte stelare au 
conectat energia pentadimensionala cu acest loc sacru.  
 
     Acel loc are puterea de a influenta holografic alte parti ale oceanului. Aceasta 
este opusul terorismului. Terorismul incearca sa otraveasca pe toti printr-un act 
negativ. Vindecarea planetara holografica are loc atunci cand vindecam intregul 
printr-o mica interventie intr-un loc sacru si incarcat pozitiv. Ridicam constienta 
celor care lucreaza cu noi si acest loc sacru la un nivel foarte inalt. Acest mod de 
lucru este valabil si in cazul Scarilor de Ascensiune. Am vorbit despre muntele de 
langa Reno, Nevada in S.U.A. numit Jobs Peak, care este un varf de munte vizitat 
de numerosi membrii GOF si care aduce o mare forta de vindecare. Acestia au fost 
capabili de a mentine energia sacra acolo. E nevoie de un timp indelungat pentru a 
urca pe acest varf, dar acestia au activat si deschis un portal care se conecteaza cu 
alte puncte de ascensiune. 
 
     Din punct de vedere holografic, munca noastra include conectarea Pamantulu cu 
alte dimensiuni. In special vorbim despre conectarea Pamantului cu dimensiunea a 
5-a. Exista puncte unde dimensiunea a 5-a poate intra in dimensiunea a 3-a si 
incepe sa raspandeasca puterea vindecarii si a echilibrarii pe intreaga planeta. Inca 
o data, ati putea spune, "Cum  pot astfel de mici puncte ca Joatinga, langa Rio de 
Janeiro sau Jobs Peak, langa Reno, Nevada sa afecteze un intreg sistem planetar?" 
Ce se intampla intr-o mica parte poate afecta intregul, aceasta este gandirea 
holografica. 
 
     Haideti sa privim inca o data partea opusa: Cum poate afecta Fukushima 
intregul ocean?  Nu este decat o mica zona unde aceste reactoare nucleare au fost 
distruse si au loc scurgeri de radioactivitate. Inca nu se discuta complet situatia, dar 
a existat o topire totala si ceea ce s-a intamplat in acea mica zona va afecta oceanul 
secole intregi. Putem lucra impreuna si trimite o energie pozitiva puternica in 
ocean facand mici zone din ocean sacre.  Acest tip de activitate este cuprinsa in 



proiectul Rezervatiilor Oceanice de Lumina Planetare. Acest proiect foloseste 
aceleasi principii holografice - o mica zona este aleasa si facuta sacra, si aceasta 
trimite energie si lumina pentadimensionale intregului ocean si intregii planete. 
 
     Voi, ca seminte stelare, aveti puterea de a crea evenimente spirituale. Puteti sa 
creati si sa aduceti energia vindecarii planetare in aceste puncte importante. 
Lucrati cu aceste principii holografice, cu accessibilitatea si permeabilitatea.  Poate 
evenimentul spiritual pe care il creati nu va avea o publicitate globala. Acesta este 
una dintre ciudatenile lumii mass media, si anume ca se pare ca se concentreaza 
mai mult pe evenimente negative. Nu conteaza daca media ia la cunostiinta acest 
eveniment sau nu, efectivitatea acestuia nu va fi redusa. Totusi, noi dorim ca voi sa 
atingeti o constienta globala deoarece cu cat mai multi oameni sunt constienti, cu 
atat pot contribui mai multi la aceste evenimente spirituale. 
 
     Aceasta ma conduce la urmatoarea discutie asupra muncii holografice care este 
legate de aplicarea acesteia in vindecarea personala. Una dintre ideile muncii 
holografice in vindecarea personala este cea de a crea contextul si spatiul propice 
pentru aceasta. Am vorbit deja despre aceasta pregatire a spatiului.  Intr-un fel am 
atins acest subiect al pregatirii spatiului atunci cand am vorbit despre aceste puncte 
importante si despre a interveni prin vindecare holografica la nivel planetar. Mai 
intai, e bine sa mergeti si sa fiti intr-un astfel de punct de putere, cum ar fi cele 12 
cristale eterice sau Ierusalim sau Jobs Peak sau altele cum ar fi cele numite Scari de 
Ascensiune, ca de exemplu Tomaree Point in Australia, Bell Rock in Sedona, 
Arizona si Grose Valley in Australia, care detin un punct de acces deosebit pentru 
vindecarea planetara. Acest context, acest spatiu sunt importante. Pentru 
vindecarea personala holografica este de recomandat sa folositi unul dintre aceste 
puncte importante de putere. Asadar daca doriti sa va vindecati personal folosind 
energia holografica, ati beneficia foarte mult daca ati merge pentru aceasta intr-un 
astfel de punct de putere. Daca nu locuiti in apropierea unui astfel de punct, atunci 
ati putea merge intr-un loc sacru creat in curtea sau gradina voastra. Trimiteti 
lumina in jurul propriei case, amplasati cristale in cele 4 directii ale propriei curti. 
Orasele de Lumina Planetare sunt locuri speciale a caror energie permite integrarea 
si ancorarea luminii pentadimensionale. Aceste orase sunt contexte si spatii ideale 
pentru  a desfasura munca de vindecare. Acest context al aplicarii acestei munci 
include si cand pregatiti munca voastra si in ce moment o desfasurati.  
 
     Poate doriti sa va desfasurati aceasta activitate intr-un moment puternic, cum ar 
fi in timpul lunii pline. Aplicarea interventiei si desfasurarea activitatii de vindecare 
intr-un moment propice reprezinta intr-adevar unul din principiile muncii 
holografice. Sa luam un exemplu, luna plina. Exista anumite energii vindecatoare 
in timpul lunii pline. Exista chiar acum  o aliniere puternica (5 Decembrie  2015) cu 
luna, Marte, Jupiter si Venus. Acestea sunt vremuri cu o mare polarizare, timp in 
care unele din energiile conflictelor si razboaielor devin mai puternice. In acelasi 
timp razboinicii spirituali devin si ei mai puternici. 



 
     Pentru vindecarea holografica pentadimensionala folosim si contextul sau scena 
camerei holografice de vindecare de pe nava arcturiana Athena. Aceasta camera 
este un camp energetic special pe care noi l-am creat. Puteti sa intrati in aceasta 
camera imediat ce intrati in prezenta eterica. Sunteti transformati in fiinte 
pentadimensionale. Sunteti transportati intr-o fiinta multidimensionala din 
perspectiva careia puteti sa priviti asupra intregului sine. Pe Pamant aveti un 
aspect al sinelui vostru, aceasta personalitate de pe Pamant. Dar adevarul este ca 
daca priviti asupra sinelui vostru de pe Pamant din perspectiva sinelui vostru inalt, 
veti vedea si stii ca ati avut multe vieti si pe alte planete. Ati avut multe vieti pe 
aceasta planeta, si in fiecare viata se pare ca accesati si manifestati o parte din 
intregul sine. In aceasta viata acum, fiecare dintre voi poate sa aiba mai multe 
aspecte ale sinelui vostru manifestate si prezente. Aveti nevoie de un context si o 
scena in care puteti sa intelegeti, echilibrati si interpretati toate aceste parti are 
sinelui propriu. Nu vreti de asemenea nici sa fiti coplesiti. 
 
     Una dintre problemele sau efectele secundare a accesarii diferitelor parti ale 
sinelui poate sa o reprezinte distorsiunea sau instabilitatea mentala. Daca priviti 
conceptul de personalitate multipla, de exemplu, una dintre observatiile pe care noi 
le avem este ca in aceasta boala stabilitatea mentala a fost naruita. Cei care sufera 
de aceasta boala nu sunt capabili de a distinge intre sinele lor din vietile lor trecute 
si sinele curent din aceasta viata, astfel ei isi pierd memoria intre aceste vieti. 
Acestia devin complet dezechilibrati, si este o situatie foarte periculoasa. Se poate 
sa fi fost un razboinic intr-o alta viata, dar in acest moment cei mai multi dintre voi 
nu va aflati in situatia sau experienta in care ati vrea sa fiti un soldat sau un 
razboinic. Nu ati dori sa exprimati acea parte a propriului sine fara ghidare si 
protectie. E nevoie de o anumita constienta mai inalta si extinsa in care puteti 
integra si procesa aspectele holografice ale sinelui vostru. 
 
     Aceasta idee ma conduce la un alt punct interesant. Exista anumite planete in 
galaxie care au un acces bun la energia holografica a sinelui. Unele planete nu sunt 
asa de puternice si avansate si nu va ofera aceasta libertate. Dar Pamantul are 
abilitatea de a va oferi acces holografic la vietile voastre anterioare de pe Pamant si 
de pe alte planete. Trebuie sa aveti o stabilitate mentala corespunzatoare pentru a 
va putea ocupa de acest lucru. Integrarea partilor sau aspectelor holografice proprii 
este un lucru foarte important. Pasul final este de a trimite o echilibrare 
vindecatoare tuturor partilor sau aspectelor sinelui propriu.  
 
     In munca de integrare a tuturor vietilor anterioare, oamenii ar putea crede ca 
trebuie sa vindece fiecare parte a sinelui din toate vietile. De exemplu s-ar fi putut 
intampla sa va fie luata energia pentru ca erati un saman si oamenilor nu le placeau 
samanii. Exista multe motive diferite de ce s-ar putea sa fi avut lucruri neterminate 
in alte vieti anterioare. In realitate, nu ati putea completa toate lucrurile 
neterminate in toate vietile anterioare, chiar daca ati lucra 24 ore din 24 in fiecare 



zi in acest sens. Unul din celelalte aspecte ale vindecarii holografice este necesitatea 
de a avea un terapeut, un ghid sau un invatator care lucreaza personal cu voi. Cred 
ca este greu sa va vindecati pe cont propriu. O parte din motivul pentru acest lucru 
este riscul instabilitatii mentale. E nevoie de cineva care sa fie ca o ancora pentru 
voi.  
 
     Exista o tehnica pe care o folosim in care trimitem pur si simplu o energie 
echilibranta si unificatoare tuturor partilor sinelui in toate vietile care au nevoie de 
aceasta vindecare, inclusiv aceasta viata. S-ar putea sa existe in parti componente 
ale acestei vieti in care nu puteti finaliza rezolvarea anumitor probleme. Poate ca  
nu ati fost in stare sa iertati pe cineva sau ati fost traumatizat si nu ati reusit sa va 
echilibrati emotiile si sentimentele. Toate acestea sunt probleme serioase. Exista o 
tehnica de vindecare holografica in care trimiteti inapoi tututor partilor sau 
aspectelor sinelui propriu o energie vindecatoare. Trimiteti energie tuturor partilor 
care contin inca lucruri neterminate, nerezolvate sau neechilibrate si in care a 
existat o trauma. Aceste parti vor primi o energie vindecatoare, o unitate si o 
echilibrare vindecatoare. Dupa o astfel de vindecare, ati putea avea o noua 
atitudine de a accepta ca totul este cum trebuie sa fie; si ca toate lucrurile, chiar 
daca neterminate, au contribuit la o noua stare de echilibru in propriul sine. Astfel, 
v-ati putea duce inapoi cu o noua perspectiva si sa priviti asupra catorva din 
celelalte evenimente sau situatii in aceasta viata si in vieti anterioare. Va puteti 
ierta pe voi insiva, si chiar va puteti reconstrui cateva memorii traumatizante astfel 
inca sa nu interfereze cu nivelul prezent de a functiona ca fiinta. Lucrul important 
in vindecarea holografica este de a trimite energii vindecatoare acelor parti ale 
sinelui propriu care au fost traumatizate. Apoi sa permiteti acelor parti sa 
foloseasca aceasta energie intr-un fel care reprezinta binele suprem in sensul 
vindecarii. Cateodata vindecarea holografica la nivel personal poate sa difere de ce 
v-ati astepta dintr-o constienta tridimensionala. 
 
     In concluzie, vindecarea holografica este deopotriva una personala si planetara, 
si va vom transmite in viitor si alte lecturi despre cum puteti folosi aceste principii 
pentru a face munca voastra personala si planetara mai efectiva.  
 
V-a vorbit Helio-Ah. O zi buna. 
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