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Inzicht in het hele 
universum door middel 

van holografische 
technologie

Juliano, de Arcturiërs en Helio-ah

Gegroet, dit is Juliano. Wij zijn de Arcturiërs. Laten we het 
hebben over holografische energie en, in het bijzonder, over 
hoe je dit kunt toepassen om jezelf en de Aarde te genezen.
 Allereerst moet je weten dat het deel de sleutel is tot 
het geheel. In zijn algemeenheid betekent dit dat je op de 
Aarde toegang hebt tot alle geheimen van de Melkweg, het 
zonnestelsel, de volledige geschiedenis van de Aarde en het 
universum. De Aarde is ongeveer 4,7 miljard jaar oud en hierbij 
vergeleken is de mens nog maar een oneindig kort moment op 
deze planeet actief.
 Ondanks dat de mens nog niet zo lang op deze planeet 
woont, kunnen mensen desondanks alle kennis die er over 
de Aarde bestaat te weten komen. Dit geldt ook voor de 
Melkweg en het universum. Denk eens aan een strand. 
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Een zandkorrel lijkt iets totaal onbelangrijks. De Aarde is 
kleiner dan een zandkorrel in vergelijking met de omvang 
van het oneindige universum. Vanaf de Aarde kun je echter 
gebruikmaken van holografische energie en technologie om 
volledig inzicht te krijgen in alles wat het universum betreft. 
Ditzelfde geldt ook voor jullie persoonlijkheid. Door het 
toepassen van holografische technologie kun je de volledige 
geschiedenis van je ziel te weten komen, zoals waar je in vorige 
levens hebt gewoond, wat je in dit leven moet leren, en waar 
je in de toekomst heengaat als je verder omhooggaat op de 
ascensieladder.

Het gebruik van het volledige spectrum 
van het holografische prisma

Door middel van holografische technologie en holografische 
energie kun je van alles een totaalbeeld krijgen. Dat betekent 
dat wat je op dit moment meemaakt, onderdeel is van het hele 
proces, en wat je nu op Aarde in jezelf ziet, onderdeel is van je 
grotere zelf. Het is onderdeel van het geheel van je totale ziel. 
Wanneer we mensen genezen, kijken we naar het volledige beeld 
van het zelf. Vaak zien we iemand die verlicht is of iemand met 
een enorme spiritualiteit. We zien van deze persoon het verleden, 
het heden en de toekomst. Soms echter ziet deze persoon dit 
zelf niet bij zichzelf. Het kan een heel indrukwekkende ervaring 
zijn wanneer iemand zich eenmaal bewust wordt van zijn totale 
holografische energieveld en dit begrijpt.
 De holografische ervaring is het gevolg van het inzicht 
krijgen in holografische velden, die je kunt vergelijken met de 
veelvoud aan facetten die ontstaan wanneer lichtstralen worden 
gebroken als ze een glazen prisma binnenkomen. Deze hebben 
kleurschakeringen die variëren van koele blauwe tot warme 
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het heden te beïnvloeden. Dit is maar één voorbeeld van lagere 
geesten die zich op een negatieve manier hebben gehecht aan 
kwetsbare mensen op de Aarde.
 Biorelativiteit werkt ook mee aan het loslaten van de 
trauma’s van de Aarde, en holografi sche genezing houdt in 
dat alles aan het verbeteren is, dat de samenhang sterker 
wordt. Op de toekomstige Aarde zal eenheidsbewustzijn in 
zijn zuiverste vorm aanwezig zijn. Op de toekomstige Aarde 
zal vijfdimensionaal licht aanwezig zijn. Er zullen meesters en 
leraren op Aarde wonen, en het zal een nieuwe wereld zijn, die 
gebaseerd is op hogere principes. Na het voltooien van het eerste 
stadium van planetaire ontwikkeling gaat de toekomstige Aarde 
het tweede stadium in. De Aarde en haar geestelijke begeleiders 
zullen leren aardbevingen en stormen te beheersen en oceanen 
in evenwicht te brengen zodat ze minder zuur worden. Ze 
zullen ervoor zorgen dat er een juist evenwicht is tussen bossen 
en steden. In het juiste evenwicht kan de Aarde met gemak 
8 miljard mensen van voedsel voorzien. Dit evenwicht zal in de 
toekomst op Aarde aanwezig zijn, daarom proberen we jullie 
van deze beelden bewust te laten worden.

Meditatie in de geneesbioscoop om het 
heden en de toekomst te verenigen

Laten we ons nu deze mooie, toekomstige Aarde 

voorstellen door onze holografi sche lens. Laat de 

holografi sche lens tevoorschijn komen en plaats die voor je 

derde oog. Projecteer jezelf in de toekomst van de Aarde. 

Wanneer precies is niet zo van belang. We gaan gewoon 

naar de toekomst, wanneer de Aarde prachtig in evenwicht 

is en zij het tweede stadium heeft bereikt.
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Als we daar zijn aangekomen, zien we dat er geen angst 

voor zelfvernietiging meer aanwezig is. Er zijn geen 

kernwapens. Er zijn geen oorlogen. Er zijn veel lichtsteden 

en enorme conferenties, waar afgevaardigden bijeenkomen 

om met elkaar te spreken over hoe het eraan toegaat in hun 

lichtsteden. De etherische kristallen worden vereerd. De ring 

van ascensie is zichtbaar geworden door alle meditaties 

die er zijn geweest. De mensen begrijpen de spirituele 

lessen en deze zijn net zo populair als voetbalwedstrijden 

dat vroeger waren. Miljoenen mensen kijken en luisteren 

op communicatieapparaten naar prachtige spirituele 

lezingen. Er heerst een vredige stemming. [Zingt enige 

malen: Oooohhhh.] Stel je nu de Blauwe Edelsteen voor. 

Je weet dat dit in de toekomst is, maar je weet ook dat alle 

benodigde energieën die de basis voor deze toekomstige 

Aarde vormen, aanwezig zijn in de tijd waarin jullie op dit 

moment leven.

 We zitten nu met z’n allen in een enorme bioscoop, die 

bekend staat als de geneesbioscoop van deze planeet, en 

op het witte doek is een beeld van de Aarde in de toekomst. 

Je ziet het energieveld van deze prachtige, evenwichtige 

Aarde, die als planeet in de tweede fase is aangeland. Je 

ziet de totale Aarde en je kunt door middel van holografi e 

naar iedere plaats toegaan, en de eenheid zien die op de 

toekomstige Aarde is ontstaan. Je kunt de energie van de 

Aarde zien en hoe alle stukjes in elkaar passen.

 Net zoals de fractale geometrische vormen van 

graancirkels, waarin ieder stukje zijn eigen rechtmatige 

plek heeft, zorgt de goddelijke vereniging van alle 

verschillende facetten van de Aarde – landen, religies, 

talen en verschillende landschappen – voor een nieuwe, 

evenwichtige samenhang. Zo ziet de vijfdimensionale Aarde 

eruit op het witte doek waar jullie naar kijken.
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Biorelativiteit en 
het vlindereffect
Juliano en de Arcturiërs

Gegroet, dit is Juliano. Hier zijn de Arcturiërs. Er is veel over 
gesproken dat er gedurende het einde der tijden op Aarde 
rampen zouden zijn. Er bestaan echter mogelijkheden en 
technieken waarmee kan worden ingegrepen en strategieën 
waarmee de gevolgen van zulke gebeurtenissen kunnen worden 
afgewend en zelfs veranderd.
 Het vlindereffect, een begrip uit het moderne kwantum-
denken en de opvatting die de chaostheorie wordt genoemd, 
sluit aan bij de overtuiging die leeft bij sommige mensen die zich 
met het bovennatuurlijke bezighouden, dat de wereld geleidelijk 
tot chaos vervalt. Er zijn vaak reeksen toevallige gebeurtenissen 
zoals hevige stormen en zelfs orkanen. Onlangs woedde er een 
hevige orkaan aan de oostkust van de Verenigde Staten en waren 
er hevige stormen in het Middenwesten van Amerika. Volgens 
het vlindereffect kunnen gebeurtenissen die ogenschijnlijk niets 
met elkaar te maken hebben, toch elkaars gevolgen beïnvloeden.
 De term ‘vlinder’ komt van het vliegende insect. Volgens 
deze theorie kan een vlinder, door bij het vliegen van koers te 
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veranderen, op duizenden kilometers afstand een willekeurige 
gebeurtenis beïnvloeden. Hoewel het lijkt alsof zo’n 
onbetekenende gebeurtenis niet zo’n enorm gevolg zou kunnen 
hebben, beweert deze theorie, die is opgesteld door Edward 
Norton (wetenschapper die de chaostheorie heeft ontwikkeld), 
dat zo’n effect mogelijk is.

Toevallige gebeurtenissen bestaan niet

Dit is een belangrijke visie die op vele manieren te maken heeft 
met het werk wat wij doen om de planeet te herstellen en die 
je helpt begrijpen hoe de huidige gebeurtenissen de Aarde 
beïnvloeden. Je moet het vlindereffect bekijken vanuit het 
standpunt van biorelativiteit en de vijfde dimensie. Het lijkt 
alsof alle gebeurtenissen het resultaat zijn van gebeurtenissen 
aan de oppervlakte van de Aarde. In werkelijkheid hebben alle 
gebeurtenissen dieperliggende oorzaken en is er op allerlei 
niveaus van alles aan het werk, waardoor er dingen gebeuren. 
Het is zo dat wanneer er aan de oppervlakte een vlinder in 
China van koers verandert, dit de hevigheid van de stormen 
in het Middenwesten van de vs kunnen beïnvloeden. Om dit 
echt goed te kunnen begrijpen, moet je je realiseren dat er een 
reeks (of lagen) gebeurtenissen is die het mogelijk maakt dat 
een ogenschijnlijk willekeurige gebeurtenis zoveel invloed zou 
kunnen hebben.
 Wanneer je vanuit het kwantumdenken naar zulke 
gebeurtenissen kijkt, rijst altijd de vraag: ‘Bestaan toevallige 
gebeurtenissen, of zijn wij niet echt in staat om de diepere 
betekenis en de dieperliggende verbanden tussen alles wat er 
is, waar te nemen?’ In jullie natuurkunde en metafysica wordt 
hier al heel lang over gesproken omdat blijkt dat veel van de 
wetenschappers op Aarde die het kwantumdenken aanhangen, 
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tot de conclusie gekomen zijn dat er bij gebeurtenissen 
willekeurigheid in het spel kan zijn. Wij zijn van mening dat 
dit toeval afhangt van het niveau van waaruit je de dingen 
waarneemt en naar welke dimensie je kijkt. Wanneer je 
gebeurtenissen alleen vanuit de derde dimensie bekijkt, dan 
is er duidelijk willekeurigheid. Maar wanneer je vanuit de 
vijfde dimensie kijkt, zul je zien dat achter ogenschijnlijk 
onbelangrijke of betekenisloze gebeurtenissen een bepaald plan 
zit; dit zijn dus geen willekeurige gebeurtenissen. Dit is een 
belangrijk punt van aandacht omdat het toeval dat je in de derde 
dimensie waarneemt, er wel degelijk is. In de derde dimensie 
is toeval zelfs een belangrijke factor om te begrijpen hoe je de 
Aarde kunt herstellen.
 Laten we het vlindereffect vanuit zowel een positief als 
een negatief gezichtspunt bekijken. Vanuit het negatieve 
gezichtspunt kijk je naar stormen en zeg je: ‘Nou, het lijkt wel 
alsof dat gedrag van een vlinder een hevige storm tot gevolg 
heeft gehad, ondanks dat een vlinder zo weinig kracht heeft.’ 
Maar je kunt ook zeggen dat de vlinder gebeurtenissen positief 
beïnvloedt. Je hoeft niet noodzakelijk alleen maar naar de 
negatieve gevolgen te kijken. Wanneer de vlinder een storm 
kan beïnvloeden, dan kan hij deze misschien ook wel van 
richting veranderen zodat er niet zoveel mensen schade van 
ondervinden.

Je kunt gevolgen veranderen en herstellen

Ik hoop dat jullie de betekenis en het belang inzien van de 
invloed die biorelativiteit heeft op gebeurtenissen op Aarde. 
Ik wil het graag hebben over het werk dat jullie als planetaire 
genezers doen om de planeet te herstellen door middel van 
gedachte-experimenten en het je verbinden met de noösfeer, 



103

7
 

Het elkaar doorkruisen 
van dimensies

Juliano, de Arcturiërs en 
Aartsengel Metatron

Gegroet, dit is Juliano en hier zijn de Arcturiërs. Ik wil graag 
dieper ingaan op de betekenis van de vijfde dimensie, zodat 
jullie beter inzicht krijgen hoe ingewikkeld het doorkruisen 
van de dimensies in elkaar zit. Laten we het eerst hebben over 
trillingen en hogere frequenties. Denk bijvoorbeeld eens aan een 
operazangeres met een mooie sopraanstem. Wanneer zij op een 
heel hoge frequentie gaat zingen, zou ze met de juiste trillingen 
en klanken een glas kapot kunnen laten springen. Het glas is 
niet bestand tegen deze hogere frequenties, de hogere trillingen, 
van dit prachtige gezang. Zo is het ook met de frequenties van de 
vijfde en de derde dimensie.
 De vijfde dimensie bevindt zich op een hogere trilling. 
Omdat het moeilijk is om een hogere trilling te beschrijven en 
zijn invloed op de lagere trilling, geef ik jullie het voorbeeld van 
de operazangeres die het glas laat springen. Soms kunnen de 
hogere frequenties van de vijfde dimensie bestaande energieën, 
patronen en vaten in de derde dimensie verbrijzelen.
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De oplossing is dat de derde dimensie, of het glas, versterkt moet 
worden en voorbereid, zodat het is bestand tegen de trilling. De 
trilling van een dimensie bevindt zich op een heel ander niveau 
dan die van een andere dimensie, waardoor de trilling van de 
vijfde dimensie geen raakvlakken heeft met de derde dimensie. 
Wij bevinden ons nu echter in een periode van groot geestelijk 
licht en groei, waarin het gebied van de vijfde dimensie het 
gebied van de derde dimensie gaat doorkruisen. Dit zal een 
aantal interessante technische problemen en vraagstukken met 
zich meebrengen: zal de derde dimensie bestand zijn tegen de 
hogere trilling van de vijfde dimensie?
 Ik keer weer terug naar de vergelijking met het glas. Dit is 
op meerdere niveaus een interessante vergelijking omdat deze 
ook laat zien dat de hogere trillingen, het hogere denken en 
de hogere frequentie van de vijfde dimensie, breuken kunnen 
veroorzaken en bepaalde vaten en stelsels, die de derde dimensie 
bijeenhouden, kunnen verbrijzelen. Jullie weten misschien 
wel dat vele stelsels op deze Aarde in gevaar zijn. Ik bedoel 
hiermee de oude machtsstructuren, waaronder de economieën, 
religies, alsmede sociale en politieke bestuursvormen. Al deze 
oude stelsels zullen zich gedeeltelijk moeten aanpassen en zich 
ontwikkelen om de hogere frequenties van de vijfde dimensie te 
kunnen verdragen.
 In de situatie waarin jullie je nu bevinden, heeft de 
doorkruising van de dimensies nog niet plaatsgehad, maar jullie 
voelen al wel de aantrekkende kracht van de doorkruising. 
Er zijn straaltjes vijfdimensionaal licht en er komen nu veel 
magnetische invloeden door naar de Aarde. Deze komen 
rechtstreeks uit de vijfde dimensie. Je ervaart ze als intuïtieve 
gedachten, paranormale energie, veranderingen in de aura, 
en toenemende energie in je chakra’s. Ook al heeft de vijfde 
dimensie de derde dimensie nog niet doorkruist, desondanks 
zijn er veel geestelijke invloeden doordat deze twee dimensies 
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8
 

Alles over twinkelen
Juliano en de Arcturiërs

Gegroet. Dit is Juliano, en hier zijn de Arcturiërs. In deze lezing 
gaan we wat dieper in op de geestelijke techniek die bekend 
staat als twinkelen. We gaan ons verdiepen in hoe twinkelen in 
verband staat met persoonlijke en planetaire ascensie, en ik zal 
speciale instructies en uitleg geven over hoe je door te twinkelen 
een beschermend energieveld om je aura kunt aanbrengen.
 Twinkelen is een van de belangrijkste geestelijke technieken 
voor ascensie, en je kunt het beschrijven als een enorme 
versnelling, of toename van de pulsering van je aura. De aura, 
jullie energieveld, pulseert. Je kunt dit enigszins vergelijken 
met de pulsering van je bloedsomloop, maar er zijn ook grote 
verschillen.
 Wanneer de pulsering in de bloedsomloop van de mens te 
snel gaat, kun je ernstige hartproblemen krijgen en zelfs een 
hartaanval. Er is een bepaalde polssnelheid die het beste is voor 
de gezondheid van je lichaam. Je aura heeft ook een polsslag, 
maar in tegenstelling tot je fysieke polsslag kan de polsslag van 
je aura op heel hoge frequenties functioneren. In feite geldt dat 
hoe hoger de frequentie of pulsering van je aura is, des te groter 
wordt je spirituele helderheid en energie. Door een toename 
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van de pulsering van je aura ervaar je ook een toename in je 
geestelijke vermogens. Om te kunnen ascenderen moeten je 
aura en zijn pulsering uiteindelijk in een sneller tempo en hogere 
trilling werken.
 De terminologie van elektromagnetische energie kun je goed 
toepassen op de aura. Bij elektromagnetische energie hebben 
we het over trilling of frequenties. Als je het over je geestelijke 
bewustzijn hebt, vergelijk je je spiritualiteit en geestelijke 
energie vaak met die van iemand anders. Je zegt misschien dat 
iemand anders een hoge trilling of een lage trilling heeft. Het 
woord ‘frequentie’ kun je heel goed vervangen door ‘trilling’.
 Intuïtief kennen jullie deze eigenschap van de aura, wat al 
blijkt uit jullie taal. Je kunt eenvoudig zeggen dat iemand die 
weinig bewust en niet spiritueel ontwikkeld is, een lagere trilling 
of frequentie heeft. Wanneer je een hogere frequentie hebt, 
nemen je vermogens, waaronder je paranormale vermogens, 
enorm toe.
 De derde en de vijfde dimensie worden van elkaar gescheiden 
door een gordijn van trilling. Om te ascenderen moet je door 
deze sluier heengaan. Dit gordijn van trilling heeft zijn nut 
en het heeft veel functies; de belangrijkste hiervan is het 
beschermen van de vijfde dimensie tegen infiltratie vanuit lagere 
dimensies. Zodoende kunnen mensen met een lagere trilling, 
onder andere diegenen die haat en jaloezie koesteren en anderen 
willen overheersen en kwaad doen, niet door dit gordijn of deze 
sluier heen. Je moet over de hele linie een hogere spirituele 
trilling hebben om naar de vijfde dimensie te kunnen gaan. Het 
begrip twinkelen is op deze feiten gebaseerd. De techniek van 
het twinkelen zorgt ervoor dat de snelheid van de trilling van je 
aura wordt verhoogd en dat je door die versnelde trilling door de 
sluier tussen de derde en de vijfde dimensie heen kunt gaan en 
meer vijfdimensionale energie kunt gaan ervaren.


