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Predictii pentru anul 2020 (partea a 2-a)   

Juliano, channeled by David K. Miller 

 Din punct de vedere spiritual, anul 2020 va fi un an puternic. Polarizarile vor 

deveni asa de puternice, astfel incat ambele aspecte vor aduna mai multa putere, 

ceea ce inseamna ca si energia spirituala si comunitatile spirituale se vor intari. O 

polaritate interesanta se va dezvolta: polarizarea dintre stiinta vs. spiritualitate. 

Aspectul spiritual include posibilitatea interactiunii pozitive cu Gaia si abilitatea de a 

cauta si proteja biosfera. Acest aspect se va intari in anul 2020. Va fi mai multa 

echivalenta a echilibrului intre aceste doua aspecte, ceea ce inseamna ca aspectul 

spiritual va creste ca putere. Oamenii ce sunt implicati in protectia Pamantului vor 

continua sa caute cai pentru a opri distrugerea biosferei, ceea ce include incetinirea 

incalzirii globale. Acesti vindecatori planetari vor deveni mai puternici in 2020 si vor 

deveni jucatori egali pe scena lumii 

 Va exista un important eveniment ecologic ce va aduce protectia biosferei in 

atentia comunitatii globale si liderilor globali. Acest eveniment ecologic va fi atat de 

puternic incat va scutura toata planeta si multi oameni se vor indrepta catre pozitia 

de a dori sa imbratiseze si sa lucreze cu ceea ce as numi vindecatori planetari ai 

Pamantului. Vindecatorii planetari ai Pamantului sunt oameni ce vor sa protejeze  

mediul inconjurator si sa reechilibreze meridianele. Ei doresc sa opreasca extinctiile 

in masa, poluarea si contaminarea biosferei. In 2020 aspectul vindecarii planetare 
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va deveni mai puternic, ca si miscare. Ei vor avea mai mult succes in eforturile lor 

de echilibrare a Pamantului. Va fi nevoie de o reconciliere a ambelor aspecte, iar 

aceasta se va intampla. Din nefericire, este nevoie sa aiba loc  un eveniment 

daunator important asupra biosferei pentru a declansa aceasta, dar se pare ca in 

acest moment numai prin evenimente puternice si intamplari dureroase acei oameni 

vor incepe sa se schimbe si vor cauta o cale de vindecare a  Pamantului. Exista mai 

multe posibile scenarii cu privire la aceste evenimente, poate fi o prabusire a unei 

parti a biosferei sau un accident nuclear, ce vor afecta planeta. 

 Vreau sa spun cateva lucruri legat de puterea nucleara, accidente nucleare 

sau conflicte nucleare. Voi stiti, ca noi Arcturienii suntem hotarat impotriva energiei 

nucleare. Noi privim energia nucleara ca un tip foarte primitiv si periculos de 

producere a energiei, si continua sa existe o puternica contaminare pe tot globul. 

Sunt numeroase locuri ce devin serios contaminate de la Fukushima. Sunt in 

continuare accidente nucleare ce au loc in lume, iar multe dintre ele sunt 

nedeclarate. Sunt deversari de radiatii nucleare prin teste, care de asemenea sunt 

nedeclarate. Nivelul de contaminare cu radiatii nucleare pe aceasta planeta este 

uluitor. Nu exista o metoda precisa de masurare a contaminarii cu radiatii de pe 

toata planeta. Dar intarirea sistemului vostru imunitar impotriva radiatiilor ar trebui 

imbunatatit si ar trebui sa cresteti si ridica raspunsul sistemului vostru imunitar la 

radiatii pentru anul 2020. Aceasta ar putea insemna sa luati suplimente si a gasi cai 

inventive de a va proteja de aceste radiatii si contaminari.  

 Vestea buna este ca in 2020 va exista o serioasa incercare de a stopa 

contaminarea cu energie nucleara si va avea loc o constientizare globala a faptului 

ca toata lumea trebuie sa se preocupe de acest lucru. Noi lideri mondiali vor aparea 

si toti vor accepta faptul ca trebuie sa existe moduri de intelegere a ambelor 

aspecte polarizate aflate in conflict. Va fi acceptat faptul ca diferentele trebuie sa 

includa si o solutie, in care ambele aspecte lucreaza pentru o solutie, in loc de 

modul in care un  aspect incearca sa-l domine pe celalalt. Acest tip de solutii va 

deveni cu adevarat vizibil in 2020, dupa acest conflict. 

 Sa ne intoarcem la spiritualitate, in general. Gasesc ca 2020 va fi un an 

pozitiv pentru comunitatea spirituala si pentru munca voastra spirituala. Exista mai 

multi oameni avansati spirituali pe aceasta planeta acum, decat au fost vreodata in 

oricare alt timp din istoria acestei planete. Acest lucru pare mai degraba socant, 

cand luam in considerare faptul ca multi oameni cred ca  lucratorii spirituali si 

cautatorii spirituali nu au o influenta mare. Dar acest lucru va fi diferit in 2020, 

deoarece in 2020, in parte din disperare si pe de alta parte depasiti de frustrari, 

multi dintre liderii mondiali se vor indrepta catre solutii creative, spirituale. Sper ca 

voi toti, ce sunteti lucratori spirituali  si vindecatori planetari sa ramaneti hotarati in 

angajamentele voastre de promovare de solutii spirituale pentru problemele acestei 

planete. Retineti ca deosebita munca spirituala ce s-a facut pana acum, mai ales 
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din 2012, a creat o fundatie puternica. Aceasta inseamna ca solutiile spirituale 

pentru problemele Pamantului vor fi mai usor acceptate si aceasta in parte datorita 

muncii de fundatie ce au fost realizate pana acum. 

 Retineti, crizele de mediu vor creea o constiinta globala si o constienta ce va 

depasi neantelegerile individuale. Inseamna ca oamenii vor accepta intr-un final 

faptul ca trebuie sa existe un fel de unitate pe aceasta planeta. Aceasta 

constientizare va fi o noutate deosebita in 2020, pentru umanitate. Sarcina ce 

urmeaza de a vindeca Pamantul este coplesitoare si poate fi rezolvata numai prin 

unitate. A fi grija a unui singur grup special, nu va functiona, iar acest lucru va 

deveni evident in 2020.  

 Vreau de asemenea sa privim la energia Extraterestra si multidimensionala, 

in 2020. Va continua sa aiba loc intrevederi si interactiuni cu dimensiunile 

exterioare in 2020. Va avea loc un prim contact major, dar va fi de fapt in realitate 

un multi-contact., cand multiple revelatii si contacte vor aparea public. De multe ori 

oameni vor declara interactiuni cu fiinte multidimensionale si Extraterestri superiori. 

Exista mai multe motive pentru aceasta; unul este ca acordul general intre Maestrii 

Ascensionati si fiintele din dimensiunile superioare este sa nu permita ca Pamantul 

sa fie distrus. De aceea , descoperirea si dezvaluirea existentei fiintelor din 

dimensiunile superioare si fiintelor Extraterestre, va contribui la o stabilizare si 

unitate a constiintei pe aceasta planeta. Aceste “prime contacte” vor fi o influenta 

puternica catre energia reconcilierii. Aspectele polarizate vor accepta” primele 

contacte” si vor incepe sa inteleaga faptul ca, cu  fiecare aspect trebuie colaborare, 

sa fie ascultat si trebuie gasita o solutie. Faptul ca exista atat de multi oameni 

spirituali ce lucreaza pe planeta contribuie de asemenea la crearea puternica a ceea 

ce eu numesc  “energie evolutionara” pentru “schimbare evolutionara”. Continua sa 

existe puternice grupulete de lucratori spirituali ce exercita o influenta importanta 

in 2019, iar acestia vor continua sa-si intareasca influenta si in 2020. Ar fi corect de 

spus ca anul 2020 este un an de realiniere si reechilibrare. Este important pentru 

toti lucratorii spirituali sa-si mentina puterea si sa se dezvolte personal, in acest 

timp de realiniere si reechilibrare. Tuturor celor ce-si mentin puterea, le va fi dat un 

loc la masa, ceea ce inseamna ca voi ca lucratori spirituali de lumina si vindecatori 

planetari, veti avea o mare influenta in 2020. 
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Consilierea semințelor stelare 

Sunt Gudrun Miller și sunt consilier al semințelor stelare de peste 30 

de ani. 

Asi vrea sa va vorbesc despre o chestiune despre care eu si David 

suntem intrebati deseori. Intrebarea ce ni se pune este: “care este scopul sufletului 

meu sau de ce ma aflu aici pe Pamant, acum?” 

 Deseori. aceasta intrebare este prefatata cu o declaratie in care cel ce 

intreaba spune ca nu este fericit pe Pamant si ca nu se potriveste cu ceea ce este 

aici! Voi impartasi cu voi ce inteleg eu, legat de aceasta chestiune in acest moment 

al vietii mele. Tu nu ai fi aici pe Pamant in acest moment sau in alt timp, daca nu ar 

exista un scop in incarnarea ta. Primul si cel mai important motiv ce este adesea 

trecut cu vederea este vindecarea personala. Vindecarea corpurilor tale mental si 

emotional de rani si de aceasta viata, de alte vieti si chiar calatoria sufletului tau, 

este decisiva pentru indeplinirea scopului tau. Deseori, este principalul motiv pentru 

care te afli aici. 

 Cand te-ai vindecat, atunci esti un canal de lumina curat/liber si iti poti 

implini scopul fara interferente din partea ranilor sinelui interior si/sau a egoului. 

Am vazut seminte stelare ce nu s-au vindecat pe ele insele si s-au implicat in 

munca sufletului lor, si s-au extenuat si prabusit, au fost dati inapoi deoarece au 

reactionat la egoul lor. Ei simt ca nu au valoare sau nu sunt iubiti si decid ca daca 

isi dovedesc lor insisi, atunci vor fi bine. 

 Retineti, nu va comparati pe voi cu altcineva. Vywamus, psiholog al 

sufletului, ne reaminteste ca noi avem o sfera de influenta, aceasta poate fi o 

planta de casa, un animal de companie, familia, prieteni, comunitate si tot asa. Nici 

o sfera de influenta nu este prea mica sau irelevanta! Ceea ce se cere din partea 

voastra atunci, este sa va luati timp pentru a creste introspectia interioara si a 

motivatiilor proprii. Raspundeti la frica sau la iubire? Voi echilibrati lipsa de iubire de 

sine sau va comportati fara iubire, bunatate si compasiune pentru sine si pentru 

altii? Deschideti-va ghidarii interioare si raspunsurile vor veni catre voi din multe 

surse, inclusiv prin vise, de la sinele superior, ghizii vostri si de la “univers!”. 

 

Binecuvantari si iubire!  

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com   

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Am vrea să extindem căldurosul nostru bun venit următorilor noi membrii care s-au 

unit Grupului Celor Patruzeci între 18 septembrie 2019 și 18 octombrie 2019. 

 

Nume Oras Zona Tara 

Daniel Bergisch-

Gladbach 

Bavaria Germany 

Elizabeth Madrid   Spain 

Ellen Missoula MT USA 

Joseph Ashland MA USA 

Leon Honolulu Hawaii USA 

Michele Adelaide   Australia 

Oscar Temple City CA USA 

Yader Rio de Janeiro   Brazil 

 

 

 

 

Birgit Smothers  

USA Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 

 

mailto:birgit@groupofforty.com
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           Consiliul Batranilor emite pareri despre situtia planetei Pamant, pentru a le 

comunica Consiliului Galactic, in special privind schimbarile climatice, supravietuirea 

speciilor, activitatile vulcanice si dezastrele create de om. Noi discutam si dezbatem 

in intalnirile noastre despre evolutia procesului de ascensiune si de asemenea facem 

meditatii pentru a ne mentine vibratia la un nivel cat mai inalt. Vreau sa impartasesc 

cu voi una dintre scurtele noastre meditatii: 

 Haideti sa simtim corpurile noastre, conectati-va cu respiratia, activam 

observatorul, partea constiintei noastre ce are abilitatea de a fi un martor, sa 

priveasca fara sa critice, fara judecare sau comentarii, doar pura observare. 

 Sa ne centram in corpurile noastre, relaxam capul, umerii, pieptul, deschidem 

inima, coboram la plexul solar, linistim organele interne, relaxam picioarele in contact 

cu pamantul. Ne concentram acum pe centrul emotional, chakra a 3-a, pe plexul 

solar. 

 Sa relaxam centrul emotional si sa aducem starea de martor si sa privim 

starea emotionala ce o avem astazi. Pauza( 30 secunde). 

 Prin observare, incet ne separam, ne dezidentificam de tiparul emotional fara 

sa ne exprimam sau reprimam emotiile noastre. Acum sa ne concentram la inima. 

Hai sa simtim cu inima. Pauza. Cand constiinta si iubirea inimii se intalnesc, atunci 

devine o inima sacra. Haideti sa simtim aceasta inima sacra Hristica, aceasta iubire 

neconditionata, compasiune, calm.  Pauza( 30 secunde). 

 Inspiram lumina si expiram emotiile de vibratie joasa, inspiram inauntru 

lumina, expiram in afara suferinta, durere, inspiram lumina, iubire si unitate, expiram 

separare. Pauza (30 secunde). Ne mutam acum de la inima la fiinta noastra. Vom 

face un pas simbolic, de la inima catre si intr-un cer auriu interior, in vidul auriu al 

fiintei. Facem o transmutare de stare si ne mutam de la fiinta la non-fiinta: Aceasta 

este starea de Budha, aceasta este esenta noastra divina. Intrati in Shunyata, vidul 

auriu al non fiintei. Ne pierdem personalitatea si ne conectam cu esenta noastra, cu 
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natura noastra adevarata, in acest spatiu numai suntem separati de sursa, ajungem 

in constiinta unitatii. 

 Ramanem in tacere pentru cateva minute, intrand in constiinta unitatii. De aici, 

ne proiectam mental in inelul de ascensiune impreuna cu maestrii ascensionati ai 

triunghiului sacru. 

 Ne unim cu ei in iubirea neconditionata. Acum, aducem catre aura Pamantului 

lumina omega, ce coboara pe Pamant si se conecteaza cu Oglinda Iskalia , crescand 

foarte mult. Lumina Omega incepe sa se manifeste in aura Pamantului ca o ploaie 

aurie, ce ajunge si atinge tot ce este viu pe Pamant. Lumina Omega penetreaza 

Pamantul prin minerale, ajungand chiar in centru, in inima cristalina a lui Gaia si 

inconjoara inima Pamantului cu aceasta frumoasa lumina aurie Omega. Spiritul 

Pamantului integreaza aceasta lumina a lui Dumnezeu si o proiecteaza catre 

suprafata, iar noi putem observa cum meridianele si paralelele Pamantului devin 

lumina aurie,  noua retea a Pamantului. Pauza.  Suntem scaldati in lumina Omega, 

Pamantul primeste aceasta lumina cuantica ce ajuta la transmutarea vibratiilor joase 

3D, in frecvente superioare 5D. Impreuna cu Gaia, cu Mama Pamant intram in 

constiinta unitatii/unimii, suntem unul cu toti ceilalti si cu planeta Pamant, noi, 

impreuna pulsam, ne transmutam intr-o constiinta multidimensionala, ne 

expansionam in fiinta noastra multidimensionala de lumina cristalina. Pauza, liniste. 

 Foarte bine, suntem gata sa ne intoarcem in corp, incet, ne proiectam mental 

inapoi si ne reconectam cu corpul, simtim respiratia cum intra si iese din corp, simtiti 

greutatea corpului. Sper ca va placut!! 

 

Council of Elders, Group of Forty Member, 

Purvesh San Martín  

purveshsanmartin1@gmail.com   

 

mailto:coralierman02@gmail.com


8 
 

Meet Our Global Members 

 

Buna la toata lumea, numele meu este Gayle si momentan 

locuiesc in Delhi, India impreuna cu cele doua fiice si cu 

partenerul meu. Sunt originara din Londra, UK. Sunt o Holistic 

Life coach si lucrez cu clienti din Europa si din USA prin skype. 

Sunt de asemenea fondatoarea unui grup, numit “Cand 

femeile se aduna”. Acesta este un grup mondial pentru femei 

si misiunea acestuia este sa inspire si sa  creasca constiinta. 

Munca mea cu acest grup minunat din Delhi, ajuta la 

imputernicirea femeilor din India, economic, creativ si 

energetic. Am fost instruita si am lucrat ca terapeut yoga si 

profesor de meditatie in Londra timp de 14 ani. Cand am timp 

liber, imi place sa pictez si chiar imi creez mai mult timp pentru aceasta acum, in 

India. Sunt foarte entuziasmata de apropierea din ce in ce mai mare a stiintei cu 

spiritualitate si creativitatea cu spiritualitatea si iubesc sa le vorbesc prietenilor si 

clientilor mei “ce au urechile inchise”, despre aceste subiecte. Sunt incantata sa 

devin membru al comunitatii GOF si ” plutesc de fericire” pentru ca pot sa contribui 

energetic si sa am acces la minunatele invataturi Arcturiene. “Multa iubire si o 

imbratisare mare pentru toata lumea!” 

  

Gayle. gayle-thomas.com  

 

Stiati ca?  

 

             Una dintre contradictiile ascensiuni este faptul ca voi va cresteti constiinta si 

in timp ce va pregatiti pentru Ascensiune, voi deveniti o persoana mai valoroasa in 

Dimensiunea a 3-a. In timp ce va cresteti constiinta , incepeti apoi sa participati in 

constiinta de grup ce poate schimba evolutia Pamantului. Puteti de asemenea 

participa la evolutia umanitatii si sa deveniti capabili sa participati intr-o constiinta 

ce practica biorelativitatea printr-o comunicare telepatica cu Pamantul, pentru 

sustinerea schimbarii pe Pamant. 

 Cand ascensionati, atunci cine va va inlocui? Cine va continua munca 

voastra? Aceasta este o cumpanire interesanta, deoarece s-a sperat ca in acest 

moment pe Pamant vor fi mai multi oameni pregatiti pentru ascensiune. Veti gasi 

acest lucru surprinzator pentru ca sunteti foarte pregatiti pentru ascensiune. 

Sunteti atat de mult in energiile ascensiunii. Sunteti asa de dedicati energiilor! Ati 
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crede ca vor fi mai multi oameni implicati in ascensiune, mai ales deoarece haosul 

pe planeta este crescut. 

 De aceea Ascensiunea va fost prezentata in trei valuri. In primul val, vor fi 

doar cativa oameni un numar mic, ce va intelege si va fi capabil sa foloseasca 

tehnologiile spirituale ca proiectia gandului, pulsarea aurei si shimering-ul, pentru a 

participa la Ascensiune. Dupa primul val, vor exista de 8-10 ori mai multi oameni ce 

vor fi influentati. 

 Aceasta este un lucru ce ar trebui clarificat, deoarece multi oameni ar 

intreba, “ Daca eu am ascensionat, familia mea va fi pierduta. Daca am 

ascensionat, nu va mai fi nimeni care sa aiba grija de restul familiei. Sau ar putea 

sa existe si alte catastrofe.” De fapt, Ascensiunea este o energie activatoare pentru 

cei ce nu au ascensionat. Cu alte cuvinte, Ascensiunea creeaza o bula de energie 

pozitiva iar, astfel cei din apropierea ei o vor experimenta. Cei din jurul vostru vor 

primi o energie pozitiva datorita ascensiunii voastre si de aceea ei vor fi afectati 

pozitiv de catre ascensiunea voastra. 

 Va rog sa intelegeti ca sunteti in serviciu acum. Sunteti in serviciu deoarece 

va aflati intr-o stare de constiinta superioara. Sunteti in serviciu. Cand voi 

ascensionati, energia voastra ii va afecta pozitiv pe cei ce sunt inca pe planeta. De 

asemenea, intelegeti, ca deoarece puneti la dispozitie un asa nivel al serviciului, 

atunci v-ati dedicat muncii pentru aceasta planeta. Voi intelegeti ca este nevoie de 

voi aici si de aceea aceasta este contradictia. Contradictia este ca vreti sa 

ascensionati si sa mergeti in Dimensiunea a 5-a. Pe de alta parte, este nevoie de 

voi aici. Cum abordati acest lucru? Raspunsul este,  sa urmati Vointa Divina. 

Raspunsul este sa va indepartati sau suspendati egoul. 

Fragment: Lectura de Juliano, Octombrie 2012 de David K Miller. 

 

 

Jane Scarratt 

National Coordinator in Australia 

For the Group of Forty 

janescarratt@gmail.com 

 

 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Activati-va Codurile de Ascensiune 

  

Intrati in meditatie acum si spuneti-va : 

“Activez acum Codurile Ascensiunii, din interiorul meu.” 

Cantati: “Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tsevaoth.” 

Fie ca al 3-lea ochi sa se deschida. Fie ca chakra coroana sa se deschida. Fie ca 

chakra inimii sa se deschida, in timp ce o vibratie superioara, lumina 5 

dimensionala este primita in sistemul vostru energetic. Vehiculul vostru de lumina 

Merkabah este in fata voastra. Este special  construit sa se potriveasca campului 

vostru propriu de energie. Vizualizati cum stati acum in vehiculul vostru Merkabah; 

ridicati-va impreuna deasupra camerei, deasupra cerului in Inelul de Ascensiune. In 

vehiculul Merkabah. 

 Acesta este un vehicul, ce va aduce intr-o dimensiune superioara si ajungeti 

in palat. Lasati ca Inelul de Ascensiune sa va aduca in acest minunat camp de 

energie  si sa va pregateasca pentru Dimensiunea a 5-a.  

 Acum, impreuna cu vehiculul Merkabah, intoarceti-va inapoi in camera 

voastra si inapoi in corpul fizic. Iesiti din vehiculul Merkabah si va aflati intr-o stare 

de constiinta extinsa. Codurile voastre de Ascensiune au fost activate si simtiti o 

profunda stare de armonie, de lumina si constienta. Fie ca Lumina Ascensiunii, ce 

se afla la orizontul Pamantului(este o stralucire frumoasa si armonioasa, iar voi 

faceti parte din aceasta stralucire), sa fie cu voi pretutindeni! 

 

Jane Scarratt 

National Coordinator in Australia 

For the Group of Forty 

janescarratt@gmail.com  
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