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Salutări, dragi prieteni semințe stelare! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

Ceea ce experimentam, este o criza planetara sau este o criza pentru umanitate? Raspunsul 

este ca aceasta este o criza pentru umanitate. Privit altfel, Pamantul primeste o pauza/o odihna 

in aceasta criza. Ati observat lucrurile si stiti ca sunt exemple unde poluarea s-a redus. Numai 

sunt atat de multe masini care circula, mai sunt si alte aspecte pe planeta ce arata ca Pamantul 

se odihneste. Nu este aceasta solutia pentru criza biosferei, dar subliniaza faptul caci criza este 

a umanitatii. 

 Pamantul si relatia sa cu Umanitatea se afla deja intr-o criza si va continua sa fie in criza, 

pana cand va incepe refacerea. Nu a avut loc nici un efort de refacere/reparare a relatiei dintre 

umanitate si Pamant si cu siguranta nu a fost nici o actiune organizata ce sa aiba succes in 

aceasta actiune pana in acest moment. Sa speram ca va apare cu succes o actiune organizata de 

initiere a unei refaceri la scara larga a biosferei. 

 In aceasta lectura vom privi in mod specific la modul cum Arcturienii pot ajuta si asista 

umanitatea in aceasta criza. Este adevarat ca acest coronavirus, Covid-19, este o criza pentru 

umanitate, iar in anumite aspecte virusul a erupt din a 6-a extinctie in masa. Aceasta inseamna 

ca nu este datorita doar la ce s-a intamplat in China, la o piata. Exista o multitudine de cauze ale 

acestui virus. Un aspect al vulnerabilitatii a reiesit in China. Dar daca nu ar fi fost in China, atunci 

ar fi erupt un alt virus periculos in alta zona a planetei. 
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 Haideti sa folosim perspectiva evolutiei umanitatii si a evolutiei speciei cunoscute ca si 

Homo sapiens. Am comparat deseori situatia de acum cu o situatie anterioara, poate cu 

500.000 sau 300.000 de ani in urma, atunci cand speciile Neanderthal si Cro-Magnon traiau. Au 

aparut mai multe dovezi stiintifice si arheologice a faptului ca cele 2 specii, Neanderthal si Cro-

Magnon au existat impreuna si au interactionat intre ele. In unele cazuri, a existat chiar o 

mixiune intre cele 2 specii. Aceasta este documentat, deoarece exista ramasite ADN de 

Neanderthal in multe din ADN-urile oamenilor de pe planeta acum, iar aceasta demonstreaza 

clar ca a existat un amestec al lor. Oricum, de ce Omul Cro-Magnon a supravietuit, iar 

Neanderthal nu? A fost o imperechere pur si simplu sau a existat un alt motiv special ce a dus la 

supravietuirea lui Cro-Magnon? 

 A avut loc o adaptare la o criza;  a fost o schimbare necesara, o flexibilitate in specii. 

Conceptul de criza a fost redefinit ca si o oportunitate de schimbare. Aceasta inseamna ca 

speciile se schimba cand are loc o criza. Voi si cu mine putem fi de acord ca este o criza acum si 

de asemenea putem fi de acord ca acum este necesara o schimbare pentru ca umanitatea sa 

supravietuiasca, iar aceasta schimbare nu va avea loc doar ca “distanta sociala”. Distanta 

sociala este un plasture de ajutor dar nu este solutia la problema. 

 Noi privim bineinteles la evolutia speciilor si spunem ca Cro-Magnon a avut flexibilitatea 

si abilitatea de adaptare la anumite circumstante, pe care Neanderthal nu le-a avut. De 

asemenea Cro-magnon a avut un sistem imunitar mai puternic decat Neanderthal. 

 Ideea ca un virus, a sters o intreaga specie nu este noua. Aceasta s-a intamplat de 

nenumerate ori pe aceasta planeta, chiar si in ultimii 500 de ani, atunci cand Spaniolii si 

Europenii au ajuns in Americi. Ei “au adus” cu ei varsat negru si alte boli ce efectiv au sters 

milioane de Oameni Nativi din Americi, incluzand America de Sud. Dar din perspectiva noastra, 

noi ne concentram pe evolutia superioara a umanitatii. Noi am numit aceasta evolutie 

superioara a umanitatii sau urmatorul pas,  ca Omul Omega, pentru a-l diferentia de actualul 

Homo sapiens. Una dintre caracteristicile deosebite ale Omului Omega este constiinta 

superioara si abilitatea de a interactiona cu Dimensiunea a 5-a. Aceasta include abilitatea de a 

descarca ganduri, idei, cunoastere si cunostiinte stiintifice din dimensiunea a5-a , de care este 

nevoie. 

 Exista o solutie stiintifica la actuala problema cu coronavirus. Unii ar spune ca solutia se 

afla in vaccinare, dar eu spun ca exista microbiologi ce sunt orientati catre dimensiunea a cincea 

si sunt capabili de a primi informatia necesara pentru stoparea extinderii virusului. O abordare 

este intradevar vaccinarea, dar din perspectiva microbiologica cinci dimensionala, un antidot de 

succes ar putea apare printr-o combinatie de terapie medicamentoasa sau descoperirea unor 

anumite ierburi medicinale ce ar putea fi bune in stoparea dezvoltarii virusului. 
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 Voi privi acest virus dintr-o perspectiva de factori spirituali, economici si ecologici, ce 

sunt legati de aceasta criza. Vreau sa va ajut sa va proiectati tehnicile potrivite in meditatiile 

voastre, pentru a crea solutia potrivita. aDe asemenea, al 4-lea factor de luat in considerare 

este Constiinta Unitatii/Unimii, ce este parte din spiritualitate. Deci, noi il privim din punct de 

vedere al aspectelor economic, biologic, spiritual si politic. Trebuie sa adaug si al 5-lea aspect, 

care ar include viziunea stiintifica, deoarece trebuie sa luam in considerare si sa acceptam si 

stiinta ca un factor important in dezvoltarea unei constiinte superioare. Concluzionand, noi 

trebuie sa privim la acceptarea transformarii spirituale ce este necesara. Trebuie sa privim la 

acceptarea transformarii economice ce trebuie sa aiba loc si bineinteles ca toate acestea merg 

in aliniament cu transformarea politica. Si trebuie sa privim la modul cum este acceptata si 

integrata stiinta in constiinta. 

 Vreau sa sustin faptul ca lucrurile nu se vor intoarce inapoi la fel cum erau inainte de 

pandemie. Nu ne vom intoarce la boom-ul economic ce a fost in anumite tari din vest cu 3-4 

luni in urma. Au fost succese puternice in anumite segmente  din societatea vestica, dar aceste 

succese nu vor reapare. 

 Haideti sa privim acum la meditatii si cum sa lucram cu aceasta energie noua. Vreau sa 

spun de la inceput ca meditatiile pe care le voi recomanda nu incearca sa regaseasca ce a fost. 

Aceasta este important deoarece echilibrul anterior, ce a existat, a fost in parte fundatia ce 

duce la distrugerea biosferei. Chiar daca au fost cateva segmente din anumite tari si din 

anumite grupuri de oameni ce au avut un succes extrem, aceasta nu inseamna ca solutia este sa 

ne intoarcem la modul cum a fost, si de fapt chiar nu este posibil.  Retineti, discutam despre o 

criza pentru umanitate. Pamantul este deja intr-o criza, iar umanitatea abia a intrat intr-o criza 

ce a inceput printr-o pandemie. Umanitatea trebuie sa dezvolte o adaptare de succes la criza 

actuala, iar acea adaptare trebuie sa fie o noua actiune organizata catre evolutie. 

 Vreau sa vorbesc despre unitate si Constiinta Unitatii/Unimii, deoarece un aspect al 

rezolvarii acestei crize este sa ne punem aceasta intrebare:” Ce este acel lucru, pe care toata 

umanitatea trebuie sa-l invete din punct de vedere karmic?” Stiu ca o criza ca aceasta conduce 

pe cineva catre o noua lectie sau catre un nou mod de a face ceva. Si atunci este potrivit sa 

punem intrebarea: “Ce lucru trebuie sa invete umanitatea?” Unul dintre aspectele importante 

si necesare de invatat este unitatea/unimea si Constiinta Unitatii/Unimii. Unitatea si Constiinta 

Unitatii sunt simple de explicat si invatat, dar este foarte greu de implementat. Uitati un caz: 

chiar si printre semintele stelare, este extrem de dificila unitatea/unimea. Exista poate sute de 

grupuri spirituale puternice, iar fiecare isi are propria putere si perspectiva si totusi, foarte rar s-

a vazut o unime a grupurilor spirituale pe planeta. De fapt aceasta chiar a fost istoria acestei 

planete, aceea de diversitate si separare. Aceasta este fundatia Dimensiunii a 3-a. 
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 Exista numeroase limbi, numeroase secte religioase si perspective. Aceasta se datoreaza 

in parte liberului arbitru de pe aceasta planeta, iar liberul arbitru a dus la diversitate. Dar 

cateodata diversitatea poate fi in exces si diversitatea poate crea propriile probleme, ca si 

incapacitatea de a fi in unime. Am observat aceasta chiar si printre grupurile spirituale de pe 

planeta, dar desigur vedem aceasta si in aspectele politice si economice de asemenea. Chiar in 

timp ce vorbim, nu a avut loc o abordare globala in Unime, la problema celei de-a 6-a extinctii 

in masa. Nu a avut loc o abordare in unime la rezolvarea acestei crize de Covid-19 si chiar nu 

este nici o abordare in unime la rezolvarea poluarii din oceane sau la distrugerea habitatelor 

naturale, incluzand aici padurile. Au existat discutii despre acestea, dar nu a existat deloc o 

unitate in rezolvarea problemelor de poluare cu care se confrunta planeta. Acest lucru se va 

schimba, iar singurul mod in care umanitatea va rezolva aceasta criza planetara este printr-o 

abordare prin unitate globala. Nu este doar problema USA; nu este problema doar a Italiei sau 

Germaniei, ci este o problema globala si aceasta inseamna ca trebuie sa aiba loc/sa fie o 

anumita unitate/unime. 

 Este intotdeauna interesant cum lucreaza karma, deoarece karma mai intai incearca sa 

aduca solutia cea mai putin dureroasa fata de o criza. Apoi, daca acea solutie mai putin 

dureroasa nu functioneaza, atunci mergem catre o lectie putin mai dureroasa si lectia 

dureroasa creste pana ce indreptarea/corectarea apare. Aceasta este ceea ce se intampla 

acum. Acest virus a atras atentia umanitatii, dar nu inca pana la atingerea starii unimii. Dar, 

pana la urma va fi un raspuns global in unime, deoarece acesta este singurul mod in care 

aceasta criza va fi rezolvata, asa este, lucrand impreuna intr-o unime globala. 

 A fost asa de multa rezistenta fata de unimea globala, datorita istoriei trecute de 

dominare si razboi si de control in general. Este dificil pentru voi ca specie, sa rezistati oricarui 

tip de unitate datorita fricii, ca unimea globala ar putea conduce la o dominare globala de catre 

un conducator rau. Aceasta s-a intamplat de multe ori in istoria planetei voastre. Este intiparir 

in structura voastra genetica, ca libertatea individuala trebuie pastrata si un control global ar 

putea duce conduce la pierderea libertatii si catre o scadere a fericirii. Dar acum, problema 

trebuie privita global, la fel ca si refacerea mediului. Nu este doar Covid-19, este si mediul 

inconjurator ce are nevoie de o abordare in unime. 

 Abordarea Arcturiana in meditatii a fost axata pe campul de energie, ce include energia 

voastra personala. Si am revizuit cel putin 4 tipuri de exercitii despre imbunatatirea campului 

vostru de energie, incluzand shimmering-ul, contractarea aurei pentru indepartarea energiilor 

negative, craerea unei energii de elasticitate/rezistenta si punerea propriei voastre aure in 

forma Oului Cosmic si in final folosirea imagine-i lui “Pac-man” pentru eliminarea patogenilor 

din aura voastra. 
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 Vreau de asemenea sa privim la campul de energie al Pamantului. Corectia ce trebuie 

obtinuta are de a face repararea campului de energie al Pamantului. Acest virus nu a iesit la 

iveala doar dintr-o piata din China, ci de fapt este rezultatul altor campuri energetice si 

distorsiuni in campurile energetice de pe Pamant. Voi enumera acum o serie de distorsiuni din 

campurile de energie ce permit ca aceasta pandemie sa continue. Exista gauri in campul de 

energie al Pamantului si sunt si dezechilibre energetice si electromagnetice in campul energetic 

al Pamantului. Frecventa Schumann, ce este frecventa la care emite planeta si este masurata in 

frecventa Hertz, a fost acum modificata/schimbata. Sunt distorsiuni electromagnetice in campul 

electromagnetic al Pamantului. In parte acestea sunt datorita Soarelui si datorita 

“calmului”solar, ceea ce a creat o slabire a campului electromagnetic din jurul Pamantului. 

 De asemenea au fost si unele forte cosmice ce au fost schimbate, in parte datorita 

diferitelor alinieri cu Soarele Central si pe de alta parte datorita caii pe care sistemul solar o ia, 

care este o calatorie de aproximativ 350 milioane de ani in jurul centrului galaxiei. Acestea sunt 

lucruri fata de care nu aveti nici un control in general. Acesta este modul in care acest sistem 

solar se deplaseaza in jurul centrului galaxiei. Este important de mentionat faptul ca exista 

diferite sectiuni ale caii/drumului din jurul Soarelui ce creeaza probleme. Retineti, noi am vorbit 

deseori in trecut despre Zona Nula, ce este un spatiu unde energia electromagnetica este 

scazuta dramatic. Aceasta ar putea fi o problema uriasa, deoarece campurile de energie 

electromagnetica scazute creeaza distorsiuni, iar aceste distorsiuni pot afecta satelitii si chiar 

dispozitive electrice de pe Pamant. 

 Noi, acum lucram cu echipa de Maestrii ai nostri Ascensionati pentru prevenirea altui 

eveniment, al doilea eveniment global dezastruos. Am spus in Noiembrie 2019, ca vor avea loc 

2 evenimente globale in 2020 ce vor fi traumatice si vor creea mari schimbari. Primul eveniment 

este ceea ce experimentati chiar acum, criza Covid-19. Imaginati-va daca ar exista un al 2-lea 

eveniment de criza echivalent cu acesta, echivalent ca pericol cu acesta. Cum va experimenta si 

indura planeta o a doua criza in 2020? Dar este posibil. Noi am dori sa lucram cu voi si cu altii 

pentru a preintampina al 2-lea eveniment. Ce ar putea fi acest al 2-lea eveniment? O 

posibilitate a acestuia ar putea fi cauzata de continuarea distorsiunilor electromagnetice. De 

exemplu, o furtuna solara ar putea trimite un jet ca o coroana, ce va depasi campul de forta 

electromagnetic din jurul planetei. 

 Ironic, campul electromagnetic al Pamantului a fost slabit. Unul dintre motivele ce a 

creat aceasta este datorita radiatiilor nucleare si bombelor ce au fost aruncate in trecut. Al 

doilea lucru este acela ca exista distorsiuni-timp in campul energetic al Pamantului, iar aceste 

distorsiuni timp nu sunt ceva ce puteti voi controla in acest moment. Au avut loc experimente 

militare in trecut ce au creat aceasta problema in campul energetic al Pamantului. Ma refer in 

special la experimentul Montauk si la altele ca acesta, in care au fost incercari de calatorie in 
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timp. Aceste incercari au fost in general fara succes si au creat crapaturi in continuum-ul spatiu-

timp al Pamantului. Cand mergeti in viitor si faceti calatorii in timp cu scopul de a obtine 

tehnologii militare pentru a le aduce pe Pamant, atunci aceasta este considerata o actiune 

negativa. Aceasta inseamna ca, daca faceti asta, atunci veti aduce cu voi inapoi si o karma 

negativa pe planeta. Oamenii ce au facut aceste experimente cu calatoria in timp, si-au dat 

seama de acest lucru si au oprit aceste experimente deoarece, au realizat ca exista posibilitatea 

creeari unui mare rau acestei planete. 

 Distorsiunile timp creeaza o rasucire/deformare a campului de energie de pe Pamant. 

Campul de energie al Pamantului trebuie sa fie reparat dupa aceste distorsiuni. Repararea 

distorsiunilor timp conduc catre un aspect important al muncii nostre de vindecare planetara, 

care este conectata in mod pozitiv cu viitorul. Meditatiile noastre pentru vindecare planetara, 

se concentreaza pe campurile de energie si de asemenea se concentreaza intr-un alt mod , pe 

interactiunea cu viitorul intr-un mod pozitiv. 

 Inainte de a trece exact la aceste meditatii despre viitor si cum sa facem aceste 

meditatii, vreau doar sa vorbesc rapid despre Ascensiune. Multi au intrebat:” Indica cumva 

acest eveniment cu coronavirus, faptul ca suntem mai aproape de Ascensiune?” Iar raspunsul 

este:”Da.” Indica ca suntem mai aproape de Ascensiune. Stiu faptul ca sunt multi ce doresc sa 

ascensioneze chiar acum. Acesta situatie a fost intotdeauna. Cu siguranta, in momente de mare 

durere si suferinta, ce se intampla acum pe planeta si in toata umanitatea, ar fi natural pentru 

voi sa vreti sa ascensionati imediat. Am doua raspunsuri la acest lucru. Numarul unu: Ca si 

samanta stelara si sustinator al luminii spirituale, este nevoie de voi mai mult ca niciodata pe 

Pamant. Dar numarul doi: Vine un moment atunci cand schimbarile Pamantului si evenimentele 

de pe Pamant creaza un haos pe o planeta, ce este de nesuportat. 

 Energia Ascensiunii poate afecta multe lucruri. Un aspect al Energiei Ascensiunii include 

energia de reparare a planetei. La nivel individual, voi priviti la Energia Ascensiunii ca si o lumina 

superioara, concentrata ce va activeaza transformarea si plecarea voastra din aceasta 

dimensiune si deplasarea in Dimensiunea a5-a. Ar fi corect sa utilizati acea energie superioara 

pentru propria voastra ascensiune. Al doilea aspect este acela ca acea lumina energie a 

Ascensiunii, reprezinta o energie de refacere/reparare pentru planeta, astfel ca Ascensiunea 

este un flux puternic de lumina si energie pentru planeta. Aceasta inseamna ca este un flux 

puternic pentru campul electromagnetic al planetei. Energia Ascensiunii va stabiliza Frecventa 

Schumann. Va stabiliza si va repara gaurile din campul electromagnetic al Pamantului si va 

aduce stabilitate planetei. Acesta este un aspect important al Ascensiunii, de care nu am mai 

vorbit inainte si anume, ca Energia Ascensiunii si interactiunea cu Dimensiunea a 5-a va aduce o 

puternica energie de vindecare, o puternica refacere pentru Pamant. 
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 Poate acest lucru va ajuta atunci cand va ganditi la plecarea de pe Pamant, la momentul 

Ascensiunii. Poate este ajutator cand va ganditi sa plecati de pe Pamant “in primul val”. 

Deoarece voi nu veti abandona Pamantul, ci din contra simultan la Ascensiune, Pamantul va 

primi o uriasa refacere. (Tonuri “Om”). 

 Fie ca aspectele Luminii Ascensiunii de refacere sa vina pe Pamant acum si sa vina in 

biosfera si in sistemul imunitar al umanitatii pentru a accelera o imbunatatire pentru o evolutie 

superioara. In aceasta vedem noi urmatorul stagiu in evolutia umanitatii. Acest nou stagiu al 

umanitatii are un sistem imunitar intarit. Fie ca Lumina Ascensiunii sa ajute la activarea acestei 

schimbari si acestei evolutii. (Tonuri “Om”) Da, Lumina Ascensiunii este mai aproape, iar voi in 

munca voastra va calibrati propria frecventa spirituala pentru a interactiona cu succes cu 

aceasta Lumina a Ascensiunii. 

 Haideti sa privim la meditatiile Arcturiene, create specific pentru vindecarea planetei si 

pentru vindecarea sistemului imunitar al umanitatii. Aceasta meditatie se concentreaza pe ceea 

ce numesc “timp viitor”. Timpul viitor are legatura cu evenimente ce vor avea loc in viitor pe 

Pamant. La nivel personal, Sinele Vostru Viitor a ascensionat in Dimensiunea a5-a. La nivel 

individual, noi stim ca trecutul, prezentul si viitorul sunt un cerc si acestea sunt interactive. De 

aceea , daca acestea interactioneaza intre ele in cercul timpului, atunci voi, din prezent, puteti 

invata si interactiona cu Sinele Vostru Viitor. 

 Helio-Ah a demonstrat acest exercitiu -cerc timp, de cateva ori in camera ei de 

vindecare. De exemplu, in acest exercitiu, voi mergeti la un moment in Sinele Viitor unde 

sunteti deja un Maestru Ascensionat si unde interactionati total in energia din Dimensiunea a 5-

a. Prin exercitii speciale, voi puteti aduce inapoi in prezent lumina, cunoasterea, echilibrul si 

armonia Sinelui vostru Viitor. Putem folosi aceeasi tehnica pentru vindecarea Pamantului si noi 

vom merge inainte in timp si vom folosi energia superioara a Pamantului viitor. 

 Haideti sa mergem in sala de vindecare planetara de pe nava noastra stelara. Este o sala 

mare ce se afla in nava mea stelara Athena si poate avea aproximativ 1600 de persoane si are 

doua ecrane. Pe ecranul din stanga se afla Pamantul din prezent, iar pe partea dreapta se afla 

Pamantul din viitor. Va voi ruga sa faceti un exercitiu de calatorie a gandului si meditatie cu 

mine. Veniti pe nava mea stelara Athena si participati in sala planetara, utilizand Pamantul 

actual/prezent si Pamantul viitor. 

 Faceti 3 respiratii adanci. Simtiti ca intrati intr-o stare profunda de relaxare si gandire 

superioara si constiiinta superioara. Voi sunteti cu Sinele vostru Superior acum. Puterile voastre 

psihice sunt puternice. Un coridor de lumina se coboara in camera voastra, oriunde va aflati. 

Este o lumina atractiva si aurie. Simtiti si permiteti aurei voastre, corpului vostru spiritual. 

Spiritul vostru paraseste corpul fizic si usor calatoreste in sus, prin chakra voastra coroana in 



 

8 
 

acest coridor Arcturian, ce este conectat la nava mea stelara Athena din Dimensiunea a5—a. 

Calatoriti cu viteza gandului prin coridor la nava mea . (Tonuri “Ta ta ta...”). 

 Urcati prin coridor, direct la usa de pe nava stelara Athena, o nava uriasa ce are de fapt 

cateva mile in diametru. Este echivalentul unui mic oras de pe Pamant. Intrati pe usa , iar eu 

Juliano, va intampin si va conduc in sala de vindecare planetara. Cautati un loc si stati 

confortabil. Va aflati acum in sala speciala de vindecare planetara si in fata voastra se afla cele 

doua ecrane. Pe ecranul din stanga este Pamantul, asa cum este el acum in aprilie 2020 si pe 

ecranul din dreapta este Pamantul din aprilie 2022, moment cand toate problemele cauzate de 

acest virus vor fi reparate. (Tonuri “Om”) 

 Vedeti proiectata Bijuteria Albastra(numele Arcturian pentru Pamant) pe ecranul din 

stanga, asa cum este el acum. Vedeti campul de energie al Pamantului. Vedeti dezechilibrele 

din aura Pamantului. Puteti vedea gaurile. Vedeti energiile distorsiunilor de timp, cauzate de 

nereusitele calatorii in timp. Puteti vedea efectele radiatiilor asupra atmosferei. Sunt multe 

lucruri ce le puteti vedea la acest Pamant, asa cum este el in aprilie 2020. 

 Vreau sa fiti atenti la urmatoarele campuri energetice. Vedeti campurile energetice ale 

aurei spirituale a Pamantului. Vedeti campurile energetice ale Constiintei Unimii si politicilor, si 

campurile energetice ale ecologiei. Vreau sa vedeti toate acestea si vreau sa evaluati, de 

exemplu, energia ecologiei. Imaginati-va ca aveti posibilitatea sa o masurati. Un 5 pe o scara de 

la 1 la 5, ar fi reparata si echilibrata si cu interactiuni holografice. Un nr 1 ar fi totala 

desconsiderare fata de mediu. Deci, pe o scara de la 1 la 5 , estimati politicul si in acelasi mod 

Constiinta Unimii/Unitatii. Cinci ar fi ca toata lumea sa munceasca impreuna, iar 1 ar insemna 

ca fiecare pentru el. Economic, observati ca la nivel 5 toata lumea imparte resursele si exista 

mancare pentru fiecare si bani pentru fiecare. Iar nivel 1 ar fi fiecare om pentru el insusi. Vedeti 

aceste lucruri si folositi-le ca gradatie pentru masurare/evaluare. Vom intra in liniste in timp ce 

voi evaluati si vedeti Pamantul pe ecranul din stanga. (Liniste) 

 Trebuie sa adaugam si aspectul stiintei. Numarul 5 ar fi in aliniere cu stiinta, iar numarul 

1 ar fi o traire in totala ignoranta fata de stiinta. Acum uitati-va la ecranul din dreapta. Acesta 

este Pamantul in 2022. Stiu ca acum va ganditi: “ Inca 2 ani Juliano, noi nu putem sa induram 

inca 2 ani in acest fel!”. Nu va fi o criza puternica pentru inca 2 ani, dar va dura 2 ani pentru ca 

toate problemele legate de coronavirus sa se rezolve. Nu fiti prea ingrijorati despre acesti 2 ani, 

deoarece vor exista refaceri/reparatii in tot acest timp. 

 Acum, uitati-va la Pamantul din 2022. Cand va uitati la viitor, vreau sa fiti cat se poate de 

clari/precisi. Nu ganditi: “Ok, totul este minunat si in echilibru in viitor.” Este frumos sa ganditi 

asa, dar retineti ca am spus ca nu ne vom intoarce la modul cum eram. Ne vom intoarce la o 

mai buna si superioara integrare, iar in calatoria in timp si in lucrarile cu viitorul este bine sa fiti 
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cat este posibil de precisi/clari. Daca lucrati pentru a va vedea intr-o stare de bine, atunci sa nu 

va vedeti pe voi doar avand multi bani, ci sa va vedeti intr-o casa noua si cu o masina noua sau 

alte lucruri/semne pozitive care sa indice binele pe care-l doriti. Aceasta este ceea ce vreau sa 

faceti acum. 

 Vedeti Pamantul in 2022. Vedeti campul energetic al Pamantului. Vedeti gaurile 

reparate. Observati aura cum straluceste., distorsiunile –timp reparate, vibratiile intregului 

camp energetic ale Frecventei Schumann se afla in echilibrul potrivit. Campul electromagnetic 

al Pamantului este in echilibru; planeta si biosfera se imbunatasesc. Observati cum sistemul 

imunitar al umanitatii s-a intarit. Vedeti cum economia a ajuns la un grad superior. Observati pe 

scara de gradatie acum, dar in loc de 1 se imbunatateste catre 3 sau 4. Cunoasterea stiintifica 

este acceptata. Ignoranta este inlocuita de cunoastere. Exista o cunoastere noua in 

microbiologie si o noua cunoastere despre cum se reface imunitatea Omului. Exista o noua 

cunoastere a relatiilor dintre ecosisteme si imunitate. Umanitatea a decis stoparea utilizarii 

periculoase de pesticide, iar plasticele nu mai sunt aruncate in oceane. Vedeti cum oceanele 

intra intr-un echilibru mai bun. Observati Coeficientul de Lumina Spiritual(SLQ) al planetei 

devine mai mare; Constiinta Unitatii se raspandeste, iar munca impreuna pe glob se 

imbunatateste. Vedeti faptul ca liderii politici devin cu o gandire spirituala, lucreaza impreuna 

mai mult, si accepta stiinta nu doar datorita microbiologiei si epidemiologiei, ci de asemenea 

stiinta Pamantului si a sanatatii planetare a biosferei. Vedeti toate aceste lucruri pe ecranul din 

dreapta, la concentrarea pe Pamantul din 2022. Vom intra in liniste in timp ce vizualizati 

aceasta. (Liniste). 

 Aduceti-va aminte de toate aspectele. Unitatea globala s-a imbunatatit. Economia s-a 

imbunatatit. Intelegearea stiintei s-a imbunatatit. Spiritualitatea s-a imbunatatit. Polarizarile au 

inceput sa scada si este mai multa Constiinta Unimii. Toate acestea apar si au loc pe un Pamant 

mai sanatos in 2022 si intr-un sistem imunitar al umanitatii mai sanatos. (Tonuri.) 

 Acum, ridicati privirea la ecran si vedeti ambele Pamanturi, Pamantul din viitor in 2022 si 

Pamantul cum este acum in 2020. Aceste 2 Pamanturi(planete) se unesc acum. Ecranul din 

dreapta se uneste cu ecranul din stanga- acum.(Tonuri “Om”). Fie ca lumina acestei uniri sa 

creeze un echilibru vindecator-acum-pe planeta Pamant, in timp ce imprumutam energia din 

viitorul Pamant catre Pamantul de acum. Toate cele 4 sau 5 aspecte pe care le-am explicat, 

economia, polarizarea, politica, stiinta, spiritualitatea, Constiinta Unimii, ecologia, toate ajung la 

un nivel superior prin aceasta uniune/unire si interactiune a viitorului cu prezentul. 

Interactiunea se mentine; voi mentineti/sustineti lumina pentru aceasta energie a Pamantului 

de viitor. 

 Vom pleca din sala de vindecare planetara, dar va puteti intoarce aici oricand in timpul 

urmatoarele 24 de ore. Usa si coridorul sunt deschise. Eu salut, participarea voastra. Acum, 
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ridicati-va si parasiti camera si noi va urmam pe usa de iesire din sala vindecarii planetare si 

inapoi prin usa de intrare a navei stelare , in jos prin coridor, calatorind cu viteza gandului 

inapoi in camera voastra. (Tonuri “Ta ta ta..”)  Intoarceti-va deasupra camerei voastre, uitati-va 

in jos la corpul vostru fizic si pregatiti-va sa reintrati in corp in perfecta aliniere, cunoscand 

marea vindecare si refacere ce urmeaza. Voi ati ajutat la accelerarea acestei vindecari a 

Pamantului. Cand ajung cu numaratoarea la 3, reintrati in corp. Unu, doi, trei, reintrati acum. 

Intrati in corp simtind un fel de incantare, stiind ca voi participati la refacerea Pamantului si la 

refacerea umanitatii si la evolutia umanitatii catre noul stagiu al umanitatii la urmatorul stagiu 

al Luminii Omega. 

Eu sunt Juliano. O zi buna. 

 


