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Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 2017 va fi un an de mare polarizare, dar voi face o 

observație interesantă despre polarizare. Într-o polarizare, fiecare latură are capacitatea de a spori 

energiile și abilitățile părții polarizate pe care o experimentează. Cei aflați de partea luminii devin capabili 

să-și intensifice puterea lucrărilor de lumină, iar cei aflați de partea întunericului își dau seama că în 

aceste vremuri de polarizare pot să experimenteze un întuneric și mai intens.  

Aceasta înseamnă că dacă ești un lucrător de lumină în aceste vremuri de polarizare, poți să afirmi că te 

afli aici ca să lucrezi cu lumina ta și cu Sinele Înalt. Trebuie să subliniez aici că adeseori și cei aflați de 

partea întunericului vor face afirmația opusă, că se bucură și ei să lucreze cu partea lor întunecată ca să o 

sporească. În calitate de locuitori ai Pământului aveți ocazia să vedeți rezultatele activității celor care 

lucrează ca să își intensifice partea întunecată. Alături de ceilalți lucrători de lumină și alături de mine, 

aveți în anul 2017 ocazia de a vă crește lumina și de a vă  expansiona conștiința. 

Mă refer la această perioadă (2017) ca și cum ar fi deja în prezent, deși mai sunt câteva luni până atunci 

(noi fiind în septembrie acum). Cred că este potrivit să vorbesc despre 2017 și despre energiile care se 

află acum în fața voastră. Vor exista multe ocazii de a vă crește latura spirituală. Anul 2017 va fi mult mai 

compatibil cu voi și mai ușor din punct de vedere spiritual. În lunile următoare care vă apropie de 2017 
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veți fi tot mai mult martori la episoade magice de spiritualitate. Probabil ați experimentat anul 2016 ca un 

an de rezistențe. Ați simțit probabil la nivel personal lupta și rezistența față de spiritualitate care se 

manifestă pe toată planeta. Unii din voi ați spus chiar că simțiți că ați intrat în declin. Unii din voi ați 

simțit că este greu să experimentați unitatea de orice fel și v-ați pus întrebări privitoare la munca voastră 

spirituală și la energia pe care o utilizați. Poate ați simțit că munca spirituală nu vă îmbunătățește în mod 

direct viața din dimensiunea a treia. Dar eu văd cum apropierea lui 2017 și intrarea în acest an aduce o 

energie spirituală magică. Prevăd că în sfârșit eforturile și așteptările voastre spirituale dau roade. De asta 

spun că este o perioadă magică – pentru că unul din aspectele înalte ale muncii spirituale implică 

intervenția din lumile superioare care va afecta direct dimensiunea a treia. Aceste lumi înalte includ și 

planul superior al astralului. Dacă vă hotărâți să lucrați corect cu aceste lumi înalte vor exista rezultate 

vizibile, chiar dacă în anul 2016 nu ați avut rezultate concrete ale efortului vostru spiritual.  

Anul 2017 și ultimul sfert al anului 2016 vor spori deschiderea muncii voastre spirituale. Veți constata un 

efect mai rapid și imediat al eforturilor cu aspirație înaltă și exercițiilor spirituale pe care le-ați făcut. Eu 

am trecut în revistă aceste exerciții spirituale sub titlul Instrumente pentru Ascensiune în 2017. Am 

credința că fiecare din semințele stelare cum sunteți și voi, în cele din urmă lucrează în mod corect pentru 

ascensiunea în dimensiunea a cincea. Scopul muncii spirituale pe care o facem alături de voi este să vă 

sprijinim în eforturile voastre de ascensiune. Această perioadă de polarizare este și o perioadă de ocazii 

spirituale deosebite pentru lucrătorii de lumină. În istoria planetei și în istoria acestui sector al galaxiei, 

ocazia de a ascensiona vine periodic. Pentru ascensiune este necesară o energie specială. 

Polarizarea creează deschideri mari în ambele sensuri; polarizarea pe care o experimentați acum este 

incomodă și cauzează multă dezordine în lume. Dar în mod paradoxal această polarizare pune bazele noii 

munci spirituale și fundația ocaziilor spirituale care se află în fața voastră. Afirmați în meditațiile voastre 

că lucrați de partea luminii, că lucrați pentru ascensiune. În anul 2017, afirmați că sunteți deschiși către 

noile instrumentele spirituale și către noile experiențe 5D de pe Pământ. 

Vreau să vă vorbesc acum despre noile instrumente de ascensiune din 2017. Vreau să vă prezint noile 

instrumente de ascensiune care vă vor ajuta în anul 2017. Eu numesc 2017 anul magic al dezvoltării 

spirituale. Îl numesc așa pentru că văd numărul 7 în acest an și din punct de vedere numerologic va fi un 

an norocos pentru mulți din voi semințele stelare, și pentru membrii Grupului de Patruzeci. Prevăd că 

multe din proiectele spirituale pe termen lung la care lucrați vor da roade în 2017. Munca voastră 

spirituală va curge cu mai mult succes. Văd că mulți din voi lucrați pe latura spirituală dar și pe latura 

emoțională, pe latura fizică și pe latura mentală. Toată această muncă va da roade care se vor reuni, de 

asta spun că va fi un an magic. 

Se pare că în anul 2017 semințele stelare vor avea noroc și unii din voi vor începe chiar să spună: „Mare 

noroc că a avut loc acest eveniment. Mare noroc că m-am hotărât să merg la acest workshop, sau că m-am 

hotărât să fac călătoria asta. E mare noroc că m-am mutat în acest loc fără să știu care era scopul și care 

erau oportunitățile pe care le va crea această mutare”. Va fi ceva cu adevărat magic că v-ați hotărât să 

scrieți această carte sau să vă reorientați cariera, sau să lucrați la anumite proiecte spirituale. Poate că anul 

2016 nu v-a adus rezultatele la care sperați dar cum am spus, anul 2017 este un an magic care vă va aduce 

un succes spiritual frumos și armonie în munca voastră planetară și spirituală. 

Haideți să ne armonizăm acum cu această energie de magie spirituală, care se apropie. (Intonați 

OOOOOOOOOOHHHHH, OOOOOOOOOOHHHHH.)  Rostiți afirmația: „Afirm că lucrez pentru 
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lumină, atât pentru mine cât și pentru planetă.”  (Repetați afirmația.)  (Intonați OOOOOOOOOHHHHH.)  

„Sunt gata să primesc rezultatele muncii mele spirituale în această viață acum. Sunt gata să primesc 

rezultatele întregii mele munci spirituale acum.”  (Intonați OOOOOOOOOOHHHHHH.)  „Mă deschid ca 

să primesc roadele de succes ale muncii mele spirituale, acum.” 

Aceste unelte spirituale fac parte din Noile instrumente pentru ascensiune din 2017. Motivul pentru 

care le numesc „Instrumente de Ascensiune” este că aceste tehnici sunt aduse special ca să vă ajute să vă 

vindecați și să vă pregătiți pentru Ascensiune. Ascensiunea este un pas de evoluție care implică 

transformarea Sinelui vostru și a corpurilor voastre mental, emoțional, fizic și spiritual într-o altă formă, 

anume în corpul vostru de lumină din dimensiunea a cincea. Unele din exercițiile sau instrumentele de 

ascensiune pe care vi le ofer pentru anul 2017 includ shimmeringul, bilocația, proiecția mentală, utilizarea 

Scării de Ascensiune pentru vindecarea planetară, folosirea Inelului de Ascensiune și a celor 12 cristale 

eterice arcturiene amplasate în jurul planetei. 

În Instrumentele pentru Ascensiune am vorbit în mod specific despre utilizarea abilităților voastre 

pentru proiecția mentală, ca să vă mutați conștiința în dimensiunea a cincea la Poarta Stelară Arcturiană și 

la Lacul de Cristal. Instrumentele de ascensiune se bazează pe abilitatea voastră de a călători astral în 

aceste locuri din dimensiunea a cincea. Folosim acest exercițiu ca să călătorim astral la Lacul de Cristal și 

ca să vă armonizați apoi cu corpul vostru de lumină 5D. Corpul vostru de lumină 5D se află deja la Lacul 

de Cristal, unde stă așezat într-un cerc frumos de meditatori. Voi sunteți capabili să călătoriți acolo în 

corpul vostru astral și să vă descărcați energia în corpul vostru 5D. Acest lucru vă aduce o serie de 

avantaje. Unul din avantaje este să experimentați cum e corpul vostru 5D și să îl folosiți. Cu cât 

experimentați și folosiți mai mult corpul vostru 5D, cu atât vă va fi mai ușor să vă părăsiți corpul 3D în 

momentul ascensiunii. 

Mai există un instrument nou special de ascensiune pentru anul 2017, pe care îl voi numi „Transa de 

Ascensiune”. Transa de Ascensiune se realizează când intri într-o stare superioară de conștiință care îți dă 

puterea de a opera transformarea energiei. În Transa de Ascensiune te ridici într-o stare superioară de 

conștiință care îți permite să îți transformi sinele tri-dimensional. Când îți transformi sinele din punct de 

vedere energetic poți face bilocație și călătorie astrală. În Transa de Ascensiune vei avea abilitatea de a-ți 

transmuta alchimic câmpul de energie 3D într-o energie 5D. 

Să vă explic acum ce înseamnă acești doi termeni, „alchimic” și „a transmuta.”  Termenul „alchimic” se 

referea inițial la amestecarea unor metale 3D și energii 3D ca să se formeze o energie nouă expansionată 

numită aur. Aurul este foarte râvnit și destul de greu de găsit. Inițial o lucrarea alchimică avea ca scop 

crearea aurului din alte materiale de bază. Se credea că există anumite modalități secrete de transmutare a 

plumbului și a altor elemente terestre prin amestecare și apoi în timpul procesului de amestecare și 

prelucrare, lucrătorul alchimic intra într-un câmp de energie pe care îl voi numi „transă energetică” sau 

„transă alchimică.” În starea de transă, alchimistul putea apoi să transforme în aur plumbul și alte 

elemente. Făcând asta, te puteai îmbogăți. În Evul Mediu și în secolele XVI-XVII au existat astfel de 

persoane care, în stare de transă mistică au folosit această metodă pentru obținerea aurului. Dar adevărul 

este că metoda alchimică avea ca scop dezvoltarea spirituală, nu câștigul financiar. 

     Folosesc cuvântul „a transmuta” care înseamnă să iei energie dintr-o dimensiune (anume din 

dimensiunea a treia bazată pe cauză și efect) și să o transformi și să o schimbi în altă dimensiune și în altă 

energie care are mai multă putere și este de preferat. „A transmuta” sugerează că procesul nu este logic și 
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nu poate fi explicat de fizica modernă. „Transmutarea” înseamnă că amestecul de energii este ceva magic. 

Acest proces magic este cel care asigură abilitatea de a transmuta. 

Să vorbim acum despre elementele ascensiunii. Poți lua toate gândurile din mental, poți lua toată munca 

emoțională, poți lua toată munca ta spirituală, și să pui totul la un loc... Dar s-ar putea ca suma rezultată să 

nu aibă energia necesară pentru transmutarea în dimensiunea a cincea. Mai există un element magic, un 

element mistic necesar pentru transformarea alchimică a câmpului vostru de energie din dimensiunea a 

treia în dimensiunea a cincea. 

Ascensiunea implică transferul energiei voastre personale sau transmutarea Sinelui în a cincea 

dimensiune. Când vă gândiți la Ascensiune ar trebui să aveți în minte câteva idei. În primul rând, în 

timpul ascensiunii corpul vostru de dimensiunea a treia se va transforma și cei care se vor uita la voi vor 

vedea cum dispăreți. Amintiți-vă că nu muriți, numai vă transformați. Corpul vostru de energie intră într-o 

vibrație diferită ca să poată ascensiona. În dimensiunea a treia vă aflați la o anumită frecvență, pe o 

anumită lungime de undă care vă permite să existați, să funcționați și să vibrați pe frecvența vibrațională a 

Pământului. În cadrul transformării alchimice care permite ca Ascensiunea să aibă loc, câmpul vostru de 

energie se înalță vibrațional și se mută în dimensiunea a cincea. Ca să faceți asta aveți nevoie de energia 

necesară pentru transmutarea corpului fizic. 

Mai există un aspect, anume „chemarea” Ascensiunii. Unii o numesc chemarea Cornului (sau Goarnei) 

Arhanghelului Gabriel. Este Sunetul de Ascensiune, care marchează momentul ascensiunii. Acest sunet 

este unul din elementele alchimice necesare ca să ascensionezi. Acest sunet este unul din instrumentele de 

ascensiune. Acest Sunet al Ascensiunii nu a mai fost auzit. Dar când îl veți auzi veți ști ce este, și veți 

simți imediat efectele sale. Sunetul Ascensiunii va avea capacitatea de a vă transmuta energia în 

dimensiunea a cincea. 

Să ne întoarcem acum la conceptul pe care eu îl numesc Transă de Ascensiune, care este unul din noile 

instrumente de ascensiune pentru 2017. Transa de ascensiune este în esență o stare stare psihică în care 

intri. Această transă te deschide către procesul alchimic al Ascensiunii și îți deschide abilitatea de a-ți 

transmuta corpul de dimensiunea a treia în dimensiunea a cincea. În transă devii mai deschis ca să 

primești ingredientele necesare, și Sunetul Ascensiunii și al energiei de ascensiune. Ca să vă completați 

procesul de ascensiune trebuie să vă simțiți comod când intrați în Transa de Ascensiune. 

Transa se definește ca o stare de conștiință modificată asemănătoare unei stări hipnotice. Transa de 

Ascensiune este o stare superioară de conștiință. Această stare superioară de conștiință a mai fost numită 

„perioadă de vârf” sau „conștiință de vârf” și poate fi aplicată atunci când vrei să îți direcționezi atenția și 

energia în afara dimensiunii a treia, către dimensiunea a cincea. Când te afli în aceste stări de conștiință 

înaltă sau conștiință de vârf poți vedea culori mai intense. Poți fi și mai activ fizic, pentru că toate 

abilitățile spirituale și psihice sunt sporite de stările de conștiință înaltă. Vă luați toată atenția și o plasați 

numai pe ascensiune. În acest fel veți reuși să vă mutați în această stare de conștiință superioară. 

Rămâneți focusați asupra ascensiunii. Deveniți receptivi la toate energiile de ascensiune care sunt în jurul 

vostru acum, și simțiți că sunteți gata să ascensionați. 

Să exersăm acum această stare de conștiință pe care eu o numesc Transa de Ascensiune. Închideți ochii, 

respirați adânc de trei ori și ascultați sunetul. (Intonează OOOOOOOOOOOHHHHHH). Rostiți afirmația: 

„Mă deschid acum către ascensiunea mea.” Simțiți un coridor de lumină aurie deasupra Chakrei Coroanei 
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și simțiți conexiunea la dimensiunea a cincea. Gîndiți-vă la toată munca spirituală pe care ați făcut-o în 

ultimii ani pe această planetă. Întorceți-vă cât puteți înapoi în amintirile din trecut, mergeți până când erați 

copii mici, dacă este necesar. Munca spirituală este cumulativă. Întorceți-vă și spuneți: „Îmi unific toate 

experiențele spirituale din această viață acum și aduc aceste energii de dezvoltare spirituală în prezent, 

pentru transa mea de asceniune. (Intonează OOOOOOOOOOHHHHHH.)  Energia mentală, spirituală și 

emoțională a muncii voastre spirituale din această viață este acum activă energetic în jurul aurei voastre. 

Voi număra până la trei și vom aduce această lucrare la o stare de unitate. Unu, doi, trei. 

În jurul tău există acum un câmp unificat de energie spirituală. Dați la o parte mintea tri-dimensională și 

spuneți aceste cuvinte: „Mă deschid pentru transa mea de ascensiune și pentru conștiința de ascensiune.” 

(Intonează OOOOOOOOOOOHHHHHH și alte sunete). Intrăm acum în meditație. (Câteva minute de 

tăcere). (Intonează OOOOOOOOOOOHHHHHH.) Închidem această parte din „cutia cu unelte de 

ascensiune”. Spuneți: „Continui să fiu deschis pentru Transa de Ascensiune.” Practicați amestecul 

alchimic al muncii voastre spirituale din această viață, focusați-l în câmpul vostru de energie și rămâneți 

deschiși și pentru alte energii pozitive cum ar fi sunetul și energia ascensiunii. Energia ascensiunii se află 

pe această planetă. Se află în structura voastră mentală. Se află în Noosferă. Noosfera conține câmpurile 

de gânduri ale Pământului, conține conștiința tuturor semințelor stelare. În anul 2017, cu ajutorul Transei 

de Ascensiune, veți reuși să lucrați mai eficient la câmpul vostru de energie și la câmpul de energie al 

Pământului. 

În lucrul cu câmpul de energie puteți face shimmering ca să ridicați frecvența câmpului vostru de energie 

sau a aurei. În anul 2017 (folosind Transa de Ascensiune) veți putea să faceți shimmering și să vă ridicați 

frecvența aurei într-un mod dinamic. Această frecvență de vibrație înaltă este atât de intensă încât are 

puteri foarte mari. 

Intensitatea shimmeringului în timpul Ascensiunii ridică viteza vibrației și de asemenea armonizează 

vibrația. În Transa de Ascensiune aveți abilitatea de a concentra toată energia de vibrație prin 

shimmering. Apoi puteți folosi această energie înaltă pentru a transforma corpul fizic printr-un stadiu de 

dezvoltare accelerată care evită procesul morții prin conectarea imediată la corpul vostru de lumină din 

dimensiunea a cincea. Conștiința voastră și conștientizarea tuturor acestor experiențe din dimensiunea a 

treia vă transmută în dimensiunea a cincea. Aceasta este puterea pe care o aveți în Transa de Ascensiune. 

O parte din efectul acestei transformări stă în shimmering. Amintiți-vă că shimmeringul afectează viteza 

vibrației voastre, dar vă aduce și în rezonanță cu Lumina Ascensiunii. Vă rog să rostiți acum această 

afirmație: „Mă aflu în rezonanță cu Lumina Ascensiunii.” (Intonează OOOOOOOOOOHHHHH.) 

Al doilea instrument din Noile instrumente de ascensiune pentru 2017 este Transa de Vindecare. Întâi 

avem Transa de Ascensiune, și acum avem Transa de Vindecare. Transa de Vindecare este o stare de 

conștiință în care poți face vindecări miraculoase pe corpul tău 3D. Te poate ajuta să vindeci boli de 

nerezolvat cum ar fi artrita, cancerul și chiar boli neurologice care par incurabile. Aceste vindecări pot 

chiar să îndepărteze din corp virușii. Virușii și agenții patogeni pot fi eliminați prin lucrul cu Transa de 

Vindecare.  

Ca să realizăm asta, folosim procesul alchimic. Procesul alchimic poate aduna părțile Sinelui vostru care 

se vindecă, le poate aduna și apoi poate transmuta cu lumină înaltă câmpul vostru de energie 3D. Ca să 

faceți asta trebuie să intrați într-o Transă de Vindecare.  



6 
 

Când fac vindecări, unii șamani lucrează cu clienții lor ca să îi aducă într-o stare de conștiință modificată. 

Această stare de conștiință cu care lucrează șamanii este o transă „de vindecare”. În unele cazuri oamenii 

care caută vindecare la șamani vor ingera ciuperci sau alte plante halucinogene care te ajută să intri într-o 

stare de conștiință „de vindecare”, pe care noi o numim Transă de Vindecare. În transa de Vindecare ai 

abilitatea de a reuni diferite puteri și stări de energie.  

Când te conectezi la dimensiunea a cincea și când te muți în starea de conștiință din dimensiunea a cincea, 

ai abilități psihice sporite. Ai abilitatea sporită de a vedea în viitor. Al Treilea Ochi ți se deschide larg. În 

starea de Transă de Vindecare vei avea abilitatea de a fi mai telepatic, și vei căpăta chiar abilitatea de a te 

auto-vindeca. 

Care este legătura dintre Transa de Vindecare și ascensiune? Una din cerințele ascensiunii este să îți 

termini toate lecțiile de pe Pământ și să îți achiți karma. Oamenii m-au întrebat: „De ce nu pot folosi 

energiile pe care le-am adunat în munca mea 5D ca să îmi vindec corpul 3D?” Acest proces al utilizării 

energiei voastre 5D pentru vindecarea corpului 3D va fi mai ușoară în 2017. Anul 2017 va fi „anul magic 

al spiritualității” pentru că cei devotați, cum sunt semințele stelare, vor avea mari puteri spirituale de 

vindecare pe care le vor putea utiliza pentru propria vindecare. Veți putea folosi cu succes pentru auto-

vindecare această stare de conștiință pe care eu o numesc Transa de Vindecare. 

Vizualizați-vă aura ca un Ou Cosmic și vedeți o linie albastră în jurul marginii externe a oului. Vedeți 

cum toate zonele care ar putea avea găuri s-au închis. În aură nu mai există găuri sau fisuri. Vedeți cum se 

pompează în aură o lumină eterică puternică. Această energie pompată formează un câmp de energie 

trans-dimensional aflat deasupra 3D. Vă deschideți acum Chakra Coroană. Vizualizați un tub eteric lung 

atașat la Chakra Coroană. Acest tub urcă în dimensiunea a cincea la nava noastră Athena. Eu, Juliano, 

pompez o lumină armonică specială în jos, în aura voastră. Puteți chiar vizualiza o pompă de mână fixată 

la o minge de baschet. Vedeți pompa. Vedeți cum pompează aerul și cum se umflă mingea de baschet. La 

fel pompez și eu în aura voastră o lumină specială de vindecare care transcede și vindecă orice blocaje, 

orice agenți patogeni, orice este atașat, orice structură celulară neregulată din corpul vostru 3D. Energia 

este pompată acum în aura voastră. (Intonează OOOOOOOOOOHHHHHH.) 

Lumina de vindecare vă umple acum aura și pe măsură ce vă umple, intrați într-o adâncă Transă de 

Vindecare. Aura voastră rezonează cu această lumină și energie. O absorbiți complet în câmpul vostru de 

energie. Lumina de vindecare umple fiecare particulă astrală din energia voastră și rostiți acum cuvintele:  

„Mă aflu în Transa de Vindecare.” Intrăm din nou în meditație și lăsăm Transa de Vindecare să își facă 

treaba. Vom sta acum în tăcere. Rostiți în gând: „Mă aflu în Transa de Vindecare.” (Câteva minute de 

liniște). Puteți ieși acum din Transa de Vindecare, și vă simțiți foarte bine și reînprospătați. 

Al treilea instrument pentru Ascensiune din anul 2017 are de a face cu ceea ce eu numesc „Transa de 

Ascensiune de Grup. ”  Noi credem că prin Conștiința Unității și prin coeziunea de grup se poate genera 

un aport puternic de energie pentru ascensiunea personală și planetară. Folosirea într-un grup a 

instrumentelor de ascensiune poate transmuta și mai puternic energia 3D. Dacă ne uităm la procesul 

transmutării aurului, vedem că există un proces special numit transformare alchimică. Termenul de 

„transformare alchimică” implică o abilitate cuantică magică de a transforma. Alchimiștii cei mai realizați 

au afirmat întotdeauna necesitatea unei intervenții divine, au spus că trebie să existe un aport de energie 

înaltă care să completeze procesul alchimic. Noi susținem că o sursă importantă a acestui aport de energie 

o constituie coeziunea de grup. 
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Există multe probleme care afectează formarea coeziunii de grup pe această planetă. În grupurile de 

oameni există întotdeauna conflicte și neînțelegeri privind calea ce trebuie urmată. În 2017, coeziunea 

între grupurile spirituale va deveni mai ușor de realizat. Diferențele de opinie și conflictele pe care e 

posibil să le fi experimentat în 2016 în grupurile spirituale, se vor rezolva mai ușor. Exlicația este că vă 

veți identifica mai mult cu scopul vostru înalt. Lucrați împreună cu alți oameni care vor și ei să 

ascensioneze. Lucrați cu oameni care doresc, la fel ca voi, să ascensioneze în dimensiunea a cincea, și 

acest țel copleșitor va deveni o forță de unificare a coeziunii de grup în anul 2017. Aveți nevoie de 

coeziunea de grup pentru ascensiunea planetară. 

Prin transa de grup, puteți genera un câmp de energie puternic. Vă puteți aduna la o anumită oră, 

preferabil în mod fizic sau prin telefon sau internet, și vă puteți uni conștiința cu alte semințe stelare care 

gândesc la fel și au același scop. Vă puteți trimite corpul astral la Roata Medicinei de deasupra 

Pământului. Există o Roată a Medicinei eterică deasupra Pământului. Uniți-vă cu conștiința grupului. 

Creeați o Conștiință Unitară. Aveți puterea spirituală de a spori și a transmuta energiile 3D în 

dimensiunea a cincea. Ascensiunea este o experiență de grup. Aceasta este lucrul nou în 2017. Înțelegerea 

acestui lucru vă va ajuta să progresați cu adevărat, îi va ajuta pe toți lucrătorii de lumină. În 2017 veți 

înțelege că ascensiunea este un proces de grup și o ascensiune de grup. Sunt Juliano. Bună ziua! 

 


