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Salutari, eu sunt Juliano.  Noi suntem Arcturienii. 
 
Să privim în viitor, pentru că timpul viitor se contopește rapid și ceea ce ar fi putut să se 
dezvolte mult timp sau ani înainte, acum manifestările karmice au loc aproape 
instantaneu.  Acest lucru este exemplificat de schimbările accelerate ale Pământului.  
Vedeți evenimente care ar fi trebuit să aștepte până în 2050 sau chiar 2090.  Această 
accelerare este atât pozitivă, cât și negativă, așa cum v-ați putea aștepta.  De 
asemenea, vreau să clarific legile polarizării.  In baza legilor spirituale ale polarizării și 
manifestării, pe ceea ce vă concentrați într-o situație polarizată se manifestă mai direct 
și mai rapid.  Cei care se concentrează pe vibrații inferioare și materialism, control și 
putere vor experimenta consecintele karmice ale acestor trăsături.  În același timp, cei 
care se concentrează pe spiritualitate vor găsi o adevărată accelerare a muncii lor 
spirituale și a progresului lor. 
 
     Voi începe discuția despre 2022 cu această temă în minte: 2022 va fi un an de mare 
putere și muncă spirituală.  2022 va fi un moment de mai bună înțelegere a tehnologiei 
ascensiunii.  Cei trei piloni ai ascensiunii sunt pregătirea, activarea și schimbările 
Pământului.  Acești trei piloni nu trebuie să fie considerati neapărat în această ordine 
specifică.  Pregătirea are de-a face cu meditațiile voastre și capacitatea de a finaliza 
lecțiile de suflet, dar și de a va pune viața, cât mai bine posibil, în ordine.  Prin ordine, 
mă refer la o stare de spirit și o stare de coordonare în care te pregătești să părăsești 
Pământul.  Este dificil să părăsești o planetă, chiar și într-o ascensiune, dacă nu ești 
pregătit.  
 
     Există mai multe niveluri ale acestei pregătiri care includ sistemele de credință 
despre Sine și înțelegerea tehnologiei personale implicate în transformarea cunoscută 
sub numele de ascensiune.  Există anumite slăbiciuni psihologice care trebuie depășite, 
inclusiv lipsa stimei de sine și îndoiala de sine. 
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     Vestea bună este că 2022 va prezenta dovada că tărâmurile superioare există și că 
tărâmurile superioare interacționează cu această dimensiune.  Acesta va fi un progres 
major în dezvoltarea și înțelegerea spirituală în 2022.  Chiar și astăzi, în timp ce vorbim, 
există o credință generală că există un văl care este impenetrabil între 5D și 3D.  Există 
Maeștri Ascensionați care trimit mesaje telepatice anumitor studenți, iar aceste mesaje 
pot fi considerate informații importante despre cum trebuie să procedati.  Concluzia 
generală este că, în cea mai mare parte, aceasta este singura interacțiune care are loc 
între dimensiunile superioare și a treia dimensiune.  
     
     Există explorări științifice mai noi, care vor da roade mai mari în 2022.  Noi explicații 
științifice, astrofizice și explorări vor dovedi existența celorlalte dimensiuni.  Există reguli 
fizice ale celei de-a treia dimensiuni care par că nu pot fi încălcate.  Un exemplu este 
viteza luminii și este universal convenit că niciun obiect nu poate călători mai repede 
decât viteza luminii.  Aceasta este o lege care nu poate fi încălcată în conformitate cu 
astrofizica.  Pe de altă parte, dacă această lege este indestructibilă, atunci este aproape 
imposibil ca orice specie să călătorească într-un alt sistem stelar din cauza distanțelor 
mari și a vitezelor extraordinare care sunt necesare. 
 
     Dar există ființe interstelare, de dimensiuni superioare, și, de asemenea, ființe 
extraterestre care au depășit această lege, și au fost capabili să depășească viteza 
luminii și să călătorească în sistemul vostru solar.  Prin urmare, calea de depășire a 
dificultății în călătoriile spațiale este prin coridoare interdimensionale, ceea ce ar permite 
parcurgerea unor distanțe mari care nu ar fi posibile în cadrul tehnologiei convenționale 
tridimensionale.  Coridoarele interdimensionale sunt oarecum ca niște găuri de vierme 
în care, cu o anumită pregătire specifică și avansare științifică, ființele și navele sunt 
capabile să călătorească interdimensional în întreaga galaxie și chiar în întregul 
univers, încălcând astfel legile normale ale fizicii tridimensionale.  Acest tip de 
tehnologie se va dovedi posibil în 2022.  
 
     Vor fi și vizitatori din viitor în 2022, pentru că bariera spațiu-timp care plasează acea 
cortina între 3D si 5D și între prezent și viitor, va fi pătrunsă.  În 2022 vor exista dovezi 
că oamenii din viitor pot exista și vizitează Pământul și că ființele extradimensionale sau 
dimensionale superioare sunt, de asemenea, viziteaza planeta.  Știința din spatele 
acestei posibilități se va manifesta. 
 
     Aceasta este o veste foarte buna pentru Pământ, pentru că Pământul are nevoie 
disperată de a fi în măsură să depășească legile cauzei și efectului.  Motivul pentru care 
spun acest lucru se datorează faptului că acțiunile acumulate din punct de vedere 
ecologic sunt guvernate de Legile cauzei și efectului.  Poluarea și contaminarea pun în 
mișcare evenimente care duc la distrugerea biosferei.  Distrugerea biosferei va 
condamna specia umană.  Distrugerea biosferei a dus acum la a 6-a extincție în masă.  
Și logic se pare că această distrugere a biosferei este ca o epavă de tren care merge 
nu poate fi oprită.  Cu toate acestea, vă asigur că poate fi oprita, iar un motiv pentru 
care pot spune acest lucru se datorează faptului că umanitatea și Pământul există în 
viitor.  
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     Există rapoarte din viitor care spun despre un moment pe această planetă în care va 
exista pace, armonie și echilibru.  Există un timp în viitor pe această planetă în care 
există călătorii interdimensionale și vizite catre alte sisteme planetare.  Există o 
perioadă de cultură înaltă și de dezvoltare planetară superioară pe care o putem numi 
Etapa 2 de dezvoltare.  Nu este vorba de un milion de ani în viitor, dar vorbim despre 
100 de ani sau mai puțin în viitor.  Există dovezi în viitor și dovezi că această planetă va 
supraviețui acestei crize.  Ceea ce nu se știe este cât de adâncă trebuie să se scufunde 
aceasta planeta in această criză, înainte de a exista o trezire generală.  
  
     În 2022, văd o înălțare spirituală majoră.  Dar această înălțare nu va fi doar pentru 
câteva seminte stelare; va fi o trezire mult mai mare.  Această trezire mai mare 
reprezinta inca un procent mic din populația totală, dar aceasta nouă trezire și 
dezvoltarea spirituală și tehnologia spirituală vor fi suficient de puternice pentru a 
contracara negativitatea celor care sunt la putere. 
 
     Aș putea adăuga că și în 2022 va ieși la iveală faptul că există și cei care sunt "în 
culise", care controlează unele dintre evenimentele negative care se întâmplă.  De mult 
timp s-a crezut de către seminte stelare și de către alții că există forțe, forțe mai 
întunecate, care controlează și creează multe dintre rezultatele negative pe care le 
vedeți acum.  În 2022 va ieși la iveală existența a ceea ce unii ar putea numi "un guvern 
mondial", sau forțe mai întunecate de vibrație inferioară.  Va exista o descoperire a 
celor care "trag sforile" de pe această planetă, iar această descoperire va provoca 
unele tulburari.  
  
     Acum voi analiza evenimentele specifice pe care le anticipăm pentru 2022 și care 
sunt în concordanță cu această revelație și vreau să spun că unele dintre aceste 
evenimente, atunci când așteptăm cu nerăbdare în 2022, sunt șocante.  Dar v-ati 
aștepta la ceva diferit?  Pentru că, din multe puncte de vedere, 2022 este o continuare 
a anului 2021 și știm cu toții că 2021 a fost cel mai dificil an pentru schimbările 
Pământului și este ușor de spus că aceste schimbări ale Pământului vor continua, 
pentru că încă nu a existat niciun efort planetar unificat de a schimba cursul planetei.  
Se va schimba acest lucru în 2022 și va exista o încercare unificată de a vindeca 
Pământul?  Da, dar schimbarea va fi cu greutati.  Nu va fi ceea ce se spune în limba 
voastra o experiență "kumbaya" în care toată lumea va sta într-un cerc mare și va cânta 
cântece și se va ține de mână și se va uni pentru unitatea planetară.  Nu, nu așa se va 
desfășura acest lucru în 2022.  
 
     Voi începe să revizuiesc câteva evenimente specifice și apoi veți vedea cum poate fi 
asimilate aceste lucruri.  Primul lucru pe care vreau să-l subliniez este că va exista o 
descoperire și o revelație despre experiența 9/11, deoarece se va demonstra că acest 
eveniment a fost organizat de un grup internațional care a lucrat pentru a răsturna 
Statele Unite.  Nu au fost doar 18 sau 20 de persoane, dar a fost un grup internațional, 
iar acest lucru va fi dezvăluit.  Se va demonstra că amenințarea la adresa guvernării 
Statelor Unite a fost mult subestimată, chiar dacă a fost atât de șocantă.  A fost un grup 
global, universal și au fost implicate mai multe țări.  Acest atac nu a fost făcut doar de 
actori independenți, iar această revelație va fi șocantă pentru lume.  
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     Vor continua să existe tulburari în lume, pe măsură ce schimbările climatice și 
tulburările geologice și poluarea continuă.  Vor exista evenimente climatice majore 
similare, la fel ca ceea ce vedeți acum în 2021, care includ, de exemplu, incendii 
scăpate de sub control în diferite părți ale lumii și condiții meteorologice extreme.  Nu va 
exista nici o intervenție organizată în acest moment pana cand lumea va veni împreună 
pentru a opri acest lucru.  Încă mai este posibil să se oprească unele dintre aceste 
evenimente meteorologice, dar aceasta ar necesita un efort eroic, unificat. 
 
     Și cred că în 2022 va exista o mai mare conștientizare a necesității unei intervenții 
planetare unificate, dar va mai exista o luptă puternica, pentru că ceea ce vedeți 
desfășurându-se este o luptă pentru putere între două forțe de pe planetă.  Fiecare 
parte are o energie întunecată.  Nu este ca și cum o parte este pur albă, iar cealaltă 
parte este pur întunecată, deoarece chiar și partea care pare să lupte pentru salvarea 
planetei are propria agendă de control.  
 
     Din acest motiv, există un pericol pentru activiștii de mediu, printre care oameni 
precum Greta Thunberg.  Recomandăm activiștilor de mediu să se protejeze în 2022.  
Ei se pot confrunta cu pericole, pentru că există o mare nesiguranță în rândul celor care 
au putere, pentru că văd că puterea li se scruge printre degete.  
 
     Privind Statele Unite, vedem mari tulburări în 2022, iar unele dintre acestea se vor 
manifesta în moduri foarte bizare.  De exemplu, statul Texas va încerca să se separe 
de Statele Unite și va avea aproape succes.  Vor fi evenimente politice foarte incerte, 
iar actualul președinte, domnul Biden, nu va candida la alegerile din 2024 din cauza 
evenimentelor legate de sanatatea sa nerevelate care vor contribui la instabilitatea 
guvernului. 
 
     Dezastrele meteorologice care au loc acum în Statele Unite vor slăbi și mai mult 
țara.  Veți avea o situație în care Statele Unite vor continua să se confruntă cu dezastre, 
dar restul lumii nu va ajuta.  Statele Unite au ajutat alte țări, dar acum vor fi singure.  Ați 
văzut deja unele dintre dezastrele din august și începutul lunii septembrie 2021, inclusiv 
uraganele și, de asemenea, incendiile.  Vor exista și alte dezastre meteorologice grave 
în 2022, iar o țară la fel de puternică ca Statele Unite are o limită în ceea ce privește cât 
de mult poate face față dezastrelor și, în cele din urmă, ajunge la punctul de a slăbi.  
Această slăbire va provoca, de asemenea, tulburări.  
 
     Există și alte motive pentru tulburările viitoare.  Dar permiteți-mi să subliniez un 
punct aici înainte de a ajunge la problemele de sănătate și, de asemenea, la restul 
lumii.  Ideea protestelor și a confruntării cu slăbiciunea guvernului se referă adesea la 
un anumit tip de rebeliune, dar problema este că orice tip de rebeliune și protest va 
duce la mai mult haos, iar acest lucru va degrada infrastructura și va înrăutăți lucrurile.  
Aceasta este dilema cu care cred că se confruntă acum fiecare țară, deoarece oamenii 
sunt îngrijorați de faptul că le sunt luate drepturile.  Oamenii sunt îngrijorați de faptul că 
vor fi controlați, iar oamenii se îngrijorează că problemele de mediu nu sunt luate în 
serios.  Și, desigur, într-un guvern ales în mod democratic, oamenii ar putea dori să 
protesteze.  Dar protestele vor fi văzute ca o amenințare.  Guvernele vor încerca să 
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reprime protestele și acest lucru va duce la revolte.  Dar această revoltă duce la haos.  
Nu duce la o tranziție ordonată sau la o schimbare ordonată, iar acest lucru se va face 
simtit în 2022. 
 
     Dar amintiți-vă, protestele sunt rezultatul polarizării.  Amintiți-vă, a fi pregătit pentru 
ascensiune înseamnă, de asemenea, să fii pregătit pentru astfel de evenimente.  
Oamenii spirituali sunt protejați.  Ar fi dureros să ne implicăm prea mult în astfel de 
proteste și răsturnări de situație, deoarece se va dovedi a fi neplăcut pe mai multe 
planuri.  
  
     Desigur, marele subiect în mintea tuturor este COVID-19 și ce se va întâmpla cu 
COVID-19 în 2022.  Să ne uităm direct la experiența COVID-19.  Vor exista unele 
evoluții interesante în ceea ce priveste pandemia de COVID-19.  În primul rând, în 
2022, aproximativ până în martie sau aprilie, multe locuri din lume vor sărbători, 
crezând că au depășit COVID-19.  Va fi o sărbătoare prematură.  Dar până în 
primăvara lui 2022, va exista o diminuare mai mare a pandemiei.  Asta este încă la 
câteva luni distanță.  COVID-19 a creat un mare stres asupra tuturor guvernelor de pe 
planetă și a creat resentimente. 
 
     Va exista o vaccinare total diferită descoperită în 2022 împotriva COVID-19 și poate 
că putem numi aceasta o "bio-vaccinare", spre deosebire de o vaccinare artificială.  
Această nouă vaccinare nu va mai necesita vaccinari ulterioare și va avea o integrare 
mai mare în sistemul uman.  Acesta va fi mai acceptat.  Dar totuși, din cauza 
incertitudinii și propagandei, chiar dacă s-ar dezvolta cea mai perfectă vaccinare, ea tot 
nu ar fi luată și acceptată de toată lumea din cauza îndoielilor pe care le au mulți 
oameni.  Dar va exista o abordare total diferită în noul vaccin.  Oamenii de știință și 
virologii studiază acum și lucrează pentru această abordare mai nouă a vaccinării, care 
nu va avea efecte secundare și nu ar mai necesita o revaccinare.  
 
     Un alt lucru care va fi dovedit în 2022 este că boala COVID-19 a fost creată într-un 
laborator din China, adică este un virus provocat de om.  Pentru că este un virus făcut 
de om, există și o soluție făcută de om sau ceea ce unii oameni ar numi un antidot.  O 
altă veste bună despre COVID-19 este că va fi dezvăluit un tratament universal care 
utilizează medicamente cunoscute.  De fapt, vor exista mai multe tratamente universale.  
Unele dintre noile tratamente sunt pe bază de plante.  Există o anumită plantă în Africa 
care va fi descoperită care funcționează bine în blocarea și oprirea acestui virus.  Există 
unele plante medicinale în Brazilia care vor funcționa și împotriva COVID-19. 
 
     Ceea ce va aparea in plus pe lângă ceea ce eu numesc "bio-vaccin", va exista un 
remediu naturopat.  Remediile vor include un cocktail de medicamente care urmeaza 
protocoale farmaceutice regulate bine-cunoscute, care există deja acum.  Această nouă 
combinație, care a fost numită "cocktail de medicamente", va apărea și că acest cocktail 
va fi descoperit, dezvoltat și cercetat și va fi disponibil în 2022, astfel încât atunci când 
cineva va avea COVID-19, tratamentul va fi eficient în 95 până la 98 la sută în stoparea 
simptomelor.  Acest lucru vine în 2022.  
 



   Grupul de 40, lectura septembrie 2021 
 

6 
 

     Celelalte abordări pe care mulți dintre voi le vedeți acum, cum ar fi izolarea sau 
lockdown-urile, nu funcționează.  Abordarea lockdown-ului va fi desființată la începutul 
anului 2022.  Problema pe care o vor descoperi este că, prin blocarea oamenilor, 
afectează negativ răspunsul imun al populației in general.  
 
     În 2022, alte țări din America de Sud și America Latină se vor confrunta, de 
asemenea, cu tulburări.  Tema generală pentru 2022 este nemulțumirea față de 
conducerea guvernelor.  Greutățile economice cu care se confruntă țările sunt enorme.  
Și, prin urmare, de exemplu, vor exista mari tulburări sociale în Brazilia, și veți constata 
că va exista o lovitură de stat și va exista o încercare de a stabili o nouă conducere.  
Dar amintiți-vă, problema este că aceste tipuri de situații duc la un anumit nivel de haos 
după aceea.  
 
     În alte țări din America Latină veți vedea probleme ale populației in general fiind 
supărată pe conducerea tarii și încercând să ceară abordări guvernamentale diferite.  În 
unele cazuri, vor exista tranziții pașnice.  Amintiți-vă, există o diferență uriașă între 
bogați și săraci, și că aceasta este în creștere în întreaga lume.  
 
     Va exista o recesiune economică în lumea occidentală până în iulie și august 2022, 
iar această recesiune va fi comparabilă cu recesiunea din 2008.  Combinația de factori 
care cauzează această recesiune include factorii de sănătate, lockdown-urile, 
incapacitatea de a prospera din punct de vedere economic și inflația mai mare va crea, 
de asemenea, unele dezechilibre grave.  
 
     Permiteți-mi să schimb acum domeniul.  2022 va fi un an remarcabil pentru 
astrofizică.  Am făcut deja aluzie la unele dintre descoperirile uimitoare despre celelalte 
dimensiuni, descoperirile uimitoare despre reîncarnare care vor fi dovedite.  Și vor fi 
niște descoperiri uimitoare despre sănătate.  Oamenii de știință sunt foarte aproape, în 
2022, de găsirea unui medicament anti-aging.  Acest nou medicament anti-aging și 
aceste informații vor fi lansate.  Și vom constata că, cu anumite intervenții, oamenii vor 
trăi cu ușurință până la vârsta de 100-110 ani cu acest "supliment" sau medicament 
extern care este capabil să oprească procesul de îmbătrânire.  Cu tot ce se întâmplă pe 
planetă, s-ar putea crede că ultimul lucru de care trebuie să ne îngrijorăm este 
îmbătrânirea, dar descoperirea științifică continuă, chiar și în fața acestei crize 
planetare.  
 
     China va trimite un om pe Lună în 2022, iar călătoria va fi mai lungă și mai reușită 
decât misiunea SUA pe Lună.  China este aproape de a înființa o bază lunară acolo și 
intrebarea este cu ce scop? Acest lucru rămâne de stabilit.  Are o semnificație militară 
sau le este mai ușor să meargă pe Marte?  Există o mulțime de speculații, dar au 
avansat destul de mult în tehnologia lor spațială.  
 
In domeniul astrofizicii in 2022 se va descoperi o sondă care a intrat în sistemul solar de 
pe o altă planetă, superioară, extraterestră, iar această sondă va dovedi că provine 
dintr-o civilizație superioară și, prin urmare, va dovedi că există viață pe alte planete.  
Această sondă va fi "capturată", analizată, evaluată și demonstrat că provine dintr-o 
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sursă extraterestră.  În 2022 vor mai fi descoperite planete asemănătoare Pământului.  
Oamenii de știință se referă adesea la planetele asemănătoare Pământului ca fiind într-
o "zonă Goldilocks", ceea ce înseamnă că este exact un anumit kilometraj de la Soare, 
astfel încât să nu fie prea cald sau prea rece.  Vor fi descoperite mai multe 
"exoplanete".  Vor exista și alte descoperiri care au legătură cu tehnologia spațială și 
capacitatea Omului de a călători interdimensional.  
 
     Vreau să fac referire la o altă descoperire științifică interesantă, care a fost deja 
menționată ca "Particula lui Dumnezeu".  Particula lui Dumnezeu este o substanță 
externă, farmaceutică, care, atunci când este folosita, oferă o înțelegere mai înaltă a 
universului, o înțelegere mai înaltă a Conștiinței Unității și conduce mai departe catre 
noul mod de a exista si fi pe această planetă, care trăiește în fraternitate cu tot ceea ce 
este.  Această "particulă" va fi rafinată și disponibilă pentru utilizare publicului larg în 
2022.  
 
     Știu că există mari îngrijorări cu privire la războiul nuclear și la alte provocări, de 
exemplu, relația dintre Iran și Israel și Siria și Israel.  Există, așa cum a existat 
întotdeauna, un potențial de mare conflict între partea iraniană și aliații lor și Israel.  Vor 
exista unele incidente grave, cu toate acestea, Statele Unite vor sprijini puternic și fără 
echivoc Israelul, iar cei care încearcă să intimideze sau să distrugă Israelul, se vor 
retrage, deoarece Statele Unite vor da dovadă de o alianță puternică și de o capacitate 
puternică de a apăra Israelul.  Acest lucru se va întâmpla cândva în 2022.  
 
     Există o mare îngrijorare cu privire la China și la modul în care China afectează 
lumea.  Practic, este un impas.  Este un impas între Statele Unite și China, deoarece 
niciuna din cele  2 tari nu are puterea de a o depăși pe cealalalta și amândoi au nevoie 
una de cealalalta.  Va exista un tip de raport între cele două țări în 2022.  Nu înseamnă 
că vor fi prietene bune, dar se va dezvolta înțelegerea că cele două țări trebuie să 
lucreze împreună.  
  
     Rusia este aproape de un colaps economic în 2022, în ciuda a ceea ce pare a fi o 
serie de evenimente în care încearcă să controleze planeta și să câștige o influență 
geopolitică mai mare.  Au mari probleme interne, mari probleme economice și o mare 
sărăcie.  Dl Putin este aproape de sfârșitul domniei sale asupra țării sale.  Încă nu este 
clar cum se va desfășura acest lucru.  
  
     Și când ne uităm la Europa, vă pot spune că Europa va deveni mai independentă.  
Acestea vor lua măsuri mai ferme împotriva problemelor climatice.  Ei încă mai simt că 
doresc să devină mai independenți față de Statele Unite, dar adevărul este că vor trebui 
să lucreze cu Statele Unite.  
 
     Acum, haideți să ne concentrăm asupra puterilor voastre spirituale de a influența 
2022 și să ne concentrăm asupra descărcării principiilor pe care noi, ca seminte stelare, 
le putem direcționa spre un rezultat mai pozitiv al evenimentelor.  Trebuie să înțelegeți 
că predicțiile se bazează pe ceea ce se întâmplă în acest moment.  Dar voi și cu mine, 
în calitate de observatori ai viitorului, ne-am implicat activ în observarea viitorului 2022.  
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Dar faptul că suntem observatori înseamnă că avem o influență asupra rezultatului.  
Aceasta a fost cea mai mare descoperire în fizica cuantică, adică observatorul poate 
influența rezultatul unui experiment, ceea ce înseamnă că există o obiectivitate limitată. 
 
     Dar acum suntem observatori care pot afecta rezultatul din 2022 și ce vrem să 
vedem in 2022?  Vrem să vedem o abordare mai unificată, armonică, bazată pe 
fraternitate.  Dorim ca țările să colaboreze pentru pacea globală și pentru un efort global 
de a opri schimbările climatice.  Vrem să vedem curățarea mediului și oprirea celei de-a 
șasea extincții în masă.  Vrem să vedem eliminarea COVID-19 și vrem să vedem că 
apar noi tratamente și, dacă este posibil, să apară o "bio-vaccinare" care să fie mai 
eficientă.  
  
     În 2022 vom vedea descoperirile noilor realități științifice din lumea astrofizicii, cum 
ar fi existența coridoarelor interdimensionale și capacitatea de a interacționa cu oamenii 
din viitor și descoperirea altor civilizații planetare în galaxia noastră și în secțiunile din 
apropiere ale galaxiei.  
 
     Vom face o meditație de vindecare planetară acum.  Respirați vă rog te 3 ori adanc.  
(Tonuri "oooh, oooh") Conectați-vă cu Sinele vostru Superior; conectați-vă cu Sinele 
vostru energetic superior, spiritual și simțiți coridorul arcturian de lumina care coboară 
acum.  Conectați-vă cu acel coridor și, pe măsură ce straluciti ușor cu aura voastra, 
permiteți Corpului vostru Spiritual în această strălucire vibrațională superioară să plece 
prin Chakra Coroanei voastre și urcați prin coridorul de deasupra voastra care este 
conectat la nava mea stelară Athena.  
 
     Călătoriți acum prin coridorul de lumina către nava mea stelară Athena.  Și pe 
măsură ce intrati în nava mea stelară, simți vibrațiile superioare; simțiți modelele de 
gândire superioare.  Veniti la ceea ce noi numim "camera de vindecare si meditație 
planetare arcturiana Gaia" cu mine și cu colegii mei.  Și vreau să vă uitați în centrul 
camerei care are un cristal imens și să va vedeți pe voi in 2022, o imagine a voastră în 
2022. Vedeți-vă cu lumina ascensiunii; vedeti-va în 2022 cu o conștiință superioară.  
Priviți-vă cu o protecție in jurul vostru; vedeti-va îndeplinind misiunea voastra 
sufletească și vedeti cum puterea voastra personală în 2022 crește, ceea ce înseamnă 
că veti putea să va îndepliniti rolul puternic de vindecător planetar.  Și priviți în cristalul 
din centrul camerei și vedeți întregul an 2022 plin de lumină vindecătoare strălucitoare.  
 
     Vom intra în meditație pe masura ce va concentrati pe această imagine.  (Liniste)  
Pentru mulți dintre voi, acesta va fi cel mai bun an al evoluției voastre spirituale.  Veți 
învăța noi tehnologii spirituale și veți face progrese mari în 2022.  Da, acesta este un 
paradox, că odată cu polarizările de pe planetă există și mari deschideri spirituale.  Dar 
aceasta este natura celei de-a 3-a Dimensiuni, nu-i așa?  Polarizările sunt mai puternice 
și totuși sunteți încă capabili să manifestați eforturile spirituale puternice de pe planeta 
Pământ. 
 
Vizualizati acum în centrul cristalului planeta Pământ.  Am acoperit o mare varietate de 
subiecte, dar concluzia este că, în 2022, vom vedea o nouă înțelepciune spirituală care 
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va apărea, pentru că va deveni clar că o nouă abordare, care cuprinde spiritualitatea și 
înțelepciunea superioară a semintelor stelare, va fi integrată în rezolvarea problemelor 
enorme cu care se confruntă această planetă.  Proiectați pentru o clipă o nouă energie 
spirituală vibrațională a evoluției care apare.  Proiectați o imagine a unei noi 
conștientizări a homo omega care apare ca specie și ca o nouă conștiință.  Această 
trezire spirituală este marea evoluție care va avea loc în 2022 pe planeta Pământ.  
Proiectați acea evoluție spirituală acum pe acel cristal care reprezintă imaginea 
holografică a planetei Pământ.  Vom reveni în tăcere pentru a ne focusa pe aceste 
imagini.  (Tăcere) 
 
     Frumusețea discuției noastre este că voi și cu mine și cu toate semintele stelare 
putem avea un efect pozitiv asupra rezultatului și că o soluție mai înaltă va apărea cu 
succes în 2022 pentru această criză planetară.  (Tonuri "oh, oh") Lumina din cristal este 
emanată în al treilea ochi, umplându-vă cu înțelepciune avansată și energie pentru anul 
viitor.  
 
     Este timpul să părăsim camera de vindecare planetară.  Va ridicati încet, bucurându-
va de ultimele rămășițe ale acestei lumini, iar noi părăsim camera împreună.  Unii dintre 
voi plâng pentru o mare energie emoțională este eliberata.  Știu că iubiti Pământul, și 
vreti tot ce e mai bun pentru Pământ, la fel și noi.  Iar noi și Maeștrii Ascensionați 
lucrăm împreună pentru un rezultat mai bun.  Chiar și unele dintre posibilele 
evenimente negative pe care le-am văzut pentru 2022 pot fi în continuare inversate.  
 
     Asadar părăsiți acum camera și intrați pe coridor și coborâți pe coridor cu viteza 
gândului, înapoi în camera din care ați plecat, reintrati în corpurile voastre fizice într-o 
aliniere perfectă, aducând cu voi darul gândurilor superioare, al energiei superioare și al 
unei Conștiințe Galactice mai inalte.  
 

     Binecuvântări pentru voi toți.  Integrați toată această înțelepciune înaltă și știți că 
Pământul va supraviețui.   

Eu sunt Juliano, o zi buna.  
 


