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Salutari, eu sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii. 
  
            Astăzi vom analiza o temă din dezvoltarea și evoluția planetară, numită "Punctul 
Critic". Punctul critic este legat de "Teoria haosului" planetară și eu vorbesc despre 
teoria haosului atunci când vorbesc despre "Efectul fluture". În teoria haosului la scară 
planetară, evenimentele ajung într-un punct în care devin scăpate de sub control și se 
deteriorează rapid. Acel punct în care se deteriorează rapid este ceea ce eu numesc 
punctul critic. Este posibil ca, în punctul critic, o serie de evenimente să reziste și chiar 
să se retragă, astfel încât energia haotică să nu scape de sub control. A doua 
posibilitate este atunci cand punctul critic este atât de avansat încât energia scăpată de 
sub control nu poate fi oprită și urmează o accelerare a haosului.  
  
 Aduc această problemă în discuție pentru că există mai multe puncte critice care 
au loc acum pe Pământ. Știu că mulți dintre voi, la nivel emoțional, simțiți dezechilibrele 
care apar. Sunteți empatici și sunteți vindecători planetari. Aceasta înseamnă empatic, 
simți durerea planetei. Acest lucru înseamnă că sunteți afectat în mai multe moduri 
diferite. La primul nivel ești afectat la fel ca toți ceilalți, în ceea ce privește temerile 
economice sau politice sau militariste care sunt create de evenimente haotice. La un al 
doilea nivel si la fel de grav, esti afectat emotional in subconstientul tau pentru ca 
experimentezi aceste dezechilibre la un nivel profund. Majoritatea celorlalți oameni care 
nu sunt vindecători planetari și care nu sunt sensibili sau empatici nici măcar nu ar 
înțelege despre ce vorbești atunci când spui că simți empatic durerea acestei planete.  
  
 O serie de evenimente actuale legate de punctul critic includ războiul Ucraina-
Rusia și amenințările continue ale schimbului nuclear, precum și posibila anihilare 
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nucleară din mai multe zone diferite, în special în Europa. Acest lucru a creat un nivel 
ridicat de anxietate chiar și în jurul unei posibile date pentru un război nuclear total. 
(Nota autorului: unii lucrători în lumină credeau că 9 mai 2022 va fi data războiului 
nuclear din Europa. Desigur, acest lucru nu s-a întâmplat.) Există oameni, în special în 
Europa, care resimt pericolul unui război nuclear care ar putea avea loc. Există o 
intervenție spirituală posibilă pentru a schimba acest rezultat al unui război nuclear și 
există un exercițiu pentru această intervenție pe care îl voi conduce în timpul acestei 
lecturi.  
  
 Acest punct critic actual de pe Pământ este unul dintre multele puncte critice ce 
or să vină. Acesta nu este singurul punct critic, ci mai degrabă acesta este un punct 
critic care se află pe prima pagină a conștiinței globale. Mai sunt câteva puncte critice 
ce urmeaza, care sunt la fel de grave, poate nu la fel de dramatice, dar la fel de grave.  
  
 Avem puncte critice ce urmeaza, care au legătură cu oceanele. Eu și Arcturienii 
am prezis că există un pericol real ca biosfera din oceane să se prăbușească. Am dat o 
predicție de 10 ani sau mai mult pentru o posibilă prăbușire oceanică a biosferei. Se 
preconiza că această predicție va fi în jurul anului 2035. Acest eveniment ar putea fi un 
colaps sistematic al oceanelor. O prăbușire a vieții oceanice ar fi considerată un punct 
critic planetar. Cu alte cuvinte, un eveniment real, cum ar fi o creștere a contaminării, ar 
putea declanșa un colaps biologic în oceane.  
  
 În Teoria Haosului, vorbim despre Efectul Fluture, ceea ce înseamnă că o 
insectă aparent nesemnificativă, care zboară sau își schimbă cursul de la nord la sud, 
ar putea declanșa o reacție în lanț care duce la o prăbușire haotică în alte sisteme 
globale. Din exterior, poate părea că schimbarea direcției în care zboară fluturele a 
cauzat accelerația haotică, dar, în realitate, au existat motive profunde care au fost 
stabilite mai devreme si care au contribuit la prăbușirea dramatică. În Teoria Haosului, 
schimbarea fluturelui reprezintă vârful aisbergului și pare sau arata că a fost punctul 
critic, dar în realitate au existat o serie de alte evenimente în curs de desfășurare care 
au avut loc cu luni sau ani în urmă.  
  
 Putem face o intervenție spirituală în această situație cumplită, și anume războiul 
din Ucraina și Rusia. Doresc să vorbesc despre această criză actuală din Europa și să 
o raportez la cea de-a șasea extincție în masă. Am nevoie să înțelegeți că a șasea 
extincție în masă include posibilitatea ca omenirea să moară. Poate că oamenii cred că 
a șasea extincție în masă include doar alte plante, alte animale sau poate alte specii din 
oceane. Evenimentele recente ale pandemiei și acum evenimentele acestui război arată 
cu siguranță că a șasea extincție în masă include posibilitatea ca Homo sapiens să 
dispară fie prin boală, fie prin auto-anihilare. 
  
 Ceea ce este, de asemenea, îngrijorător este faptul că unii Homo sapiens, la 
nivel subconștient, reacționează la a șasea extincție în masă, devenind mai criminali și, 
în unele cazuri, chiar sinucigași. Prezic că rata sinuciderilor lui Homo sapiens a crescut 
recent, iar ratele criminale cresc cu siguranță, mai ales dacă luăm în considerare 



războaiele recente. Aceasta înseamnă că distrugerea și tendința de distrugere a altor 
oameni prin război cresc în timpul celei de-a șasea extincții în masă.  
  
 Energia unei extincții în masă afectează omenirea. Desigur, nimeni nu vorbește 
despre asta. Mass-media vorbește puțin despre evenimentul de extincție în masă și, 
ocazional, apare într-un articol pe ici pe colo. Trebuie să studiem efectele extincției în 
masă asupra comportamentului umanității. Aș spune că sunt puțini oameni care 
vorbesc sau teoretizează despre modul în care această extincție în masă afectează 
omenirea.  
  
 Ce trebuie să faci ca si Samanta stelara? Ce trebuie să faceți voi, în calitate de 
vindecători planetari, cu privire la aceste evenimente cumplite? Aceasta este o criză 
planetară și este o criză pentru umanitate. Eu și Arcturienii, în general, privim această 
criză din perspectiva evolutivă și vă voi oferi o perspectivă largă din timpuri preistorice. 
Homo sapiens și Neanderthal au fost implicați într-un război care a durat 100 de mii de 
ani. Am citit în istoria Americană și, de asemenea, am citit despre războaiele civile care 
au durat patru sau cinci ani. Au fost războaie în Europa care au durat poate 100 de ani. 
Vă puteți imagina un război care durează 100 de mii de ani? Totuși, aceasta este 
durata războiului dintre cele două specii.  
  
 Voi, ca specie modernă, nu sunteți atât de departe de acel material genetic din 
timpurile Neanderthalienelor. Din punct de vedere genetic, nu sunteți atât de departe de 
o perspectivă evolutivă de acest conflict care a avut loc între Neanderthal și Homo 
sapiens, care au fost implicați în bătălia supraviețuirii. Homo sapiens a câștigat 
conflictul, iar acest comportament asemănător războiului a fost necesar pentru 
supraviețuirea lor. Acest comportament asemănător războiului continuă astăzi genetic 
în procesul evolutiv al homo sapiens-ului modern. Vedeți acest comportament de război 
jucat în multe dintre războaiele care au loc acum, inclusiv între Rusia și Ucraina. 
Oamenii cauta și sunt pregătiți pentru un război lung asupra a ceea ce fiecare parte 
crede că este bine pentru supraviețuirea lor. Aceasta este genetica de bază; aceasta 
este o reprezentare evolutivă de bază a unui conflict biologic primitiv anterior, care este 
încorporat genetic în Homo sapiens.  
  
 Trebuie acum să ne uităm la conducerea de pe această planetă și cine conduce 
lumea spre mai multe războaie, deoarece există un element criminal implicat în 
conducerea mondială. Există un element criminal al acestei planete care comite acte 
împotriva mediului, împotriva altor semeni. Acești oameni nu simt nicio vină pentru 
distrugerea și suferința pe care le creează. Acest lucru este greu de înțeles de către 
oamenii sensibili ca voi. Cum ar putea cineva să comită crime împotriva pădurii 
tropicale și să nu se simtă vinovat? Cum ar putea cineva să ucidă oameni nevinovați 
într-un adăpost de bombe, care nu sunt implicați în luptă și să nu simtă nicio vină? 
Acest lucru se întoarce la principiul psihologic care se numește a fi sociopat. Sociopat 
înseamnă, în psihologia modernă americană, europeană și occidentală, capacitatea de 
a comite acte criminale sau rele fără a experimenta vinovăția. Aitiputea vedea/intelege 
că aceasta este o persoană periculoasă, cea care are această tendință.  
  



 Dacă te uiți pe planeta acum și te uiți la rolurile conducatorilor  dîn afaceri și 
activități de mediu, vei găsi un nivel de comportament sociopat. Acesta este unul dintre 
principalele motive pentru care nu vedeți schimbarea. Acesta este motivul pentru care 
există un blocaj în oprirea acestei extincții în masă, deoarece oamenii care sunt la 
putere, în cea mai mare parte, nu se confruntă cu vinovăție pentru acțiunile lor. Desigur, 
există oameni care sunt buni și care vor să facă ceea ce trebuie. Există unii oameni 
care sunt morali și au roluri de conducere și care nu împărtășesc acest tip de 
comportament sociopat. Dar, în general, acest lucru nu este cazul și de aceea criza 
globală la toate nivelurile se înrăutățește în loc să se îmbunătățească.  
  
 Dar sunt măsuri care trebuie luate; există intervenții spirituale de utilizat pentru a 
opri comportamentul criminal pe planetă. Unul dintre primii pași într-o intervenție 
spirituală are de a face, în primul rând, cu conștientizarea. Această intervenție începe 
prin a le spune oamenilor ce se întâmplă cu adevărat, adică a le spune oamenilor 
adevărul despre motivul pentru care această situație globală devine din ce în ce mai 
periculoasă. 
 Este posibil să existe un schimb nuclear între superputeri. Dacă ar exista un 
schimb nuclear, ar fi devastator la atât de multe niveluri diferite. Maeștrii Ascensionați 
nu vor permite acest lucru. Singura soluție este că trebuie să existe consecințe pentru 
acțiunile lor. Gândiți-vă cine ar putea institui, eventual, consecințe. Cine este capabil să 
controleze și să se asigure că cei care distrug pădurea tropicală vor primi consecințele 
care îi vor opri? Cine va putea impune oprirea poluării oceanelor, astfel încât să nu 
existe dumping în oceane? Cine va impune oprirea scurgerilor de radiații? Aceasta 
devine o problemă globală de punere în aplicare.  
  
 Oamenii care au o minte spirituală de multe ori nu au puterea de a pune în 
aplicare. Există un număr substanțial de oameni cu o minte spirituala pe această 
planetă. Nu este un procent ridicat în comparație cu populația totală, dar aș spune că 
există milioane de oameni care sunt sensibili și cu o minte spirituala ce trăiesc pe 
planetă acum. Din păcate, de multe ori nu sunt în măsură să exercite puterea.  
  
 Să vorbim despre această situație de criză globală din persperctiva Teoriei de 
dezvoltare a etapelor planetare. S-ar putea să doriți să știți cum alte planete din galaxie 
au abordat acest tip de problemă. Cum au rezolvat planetele care au absolvit Prima 
Etapă a Dezvoltării Planetare și au trecut la Etapa a doua, rezolvand aceeași criză de 
pe planeta lor? Ce au făcut pentru a depăși aceste probleme cu care se confruntă acum 
Pământul? Cum au rezolvat această problemă? 
  
 Suntem antropologi galactici. Am studiat planetele și știm că există cel puțin 
5.000 de planete în Galaxia Calea Lactee cu forme de viață mai înalte. Există mai mult 
de 10.000 de planete cu viață pe ele în Galaxia Andromeda. Galaxia Andromeda este 
mai mare decât Galaxia Calea Lactee, dar există și alte galaxii din apropiere care au, 
de asemenea, forme de viață mai mari. Am explorat dezvoltarea planetară în mod 
galactic și constatăm că unele planete nu au absolvit prima etapă a dezvoltării 
planetare. În schimb s-au stins. Unele planete au trecut de fapt printr-o extincție în 
masă similară cu extincția în masă a Pământului și nu au supraviețuit. Alte planete au 



supraviețuit după un eveniment catastrofal. Am dori să evităm să vedem cum Pământul 
trece prin evenimente mai catastrofale.  
  
 Permiteți-mi să explic ce vreau să spun prin "supraviețuind la un eveniment 
catastrofal." Lucrăm cu voi la Orașele Planetare de Lumină și la stabilirea zonelor sacre. 
Lucrăm cu voi pentru a medita cu cristalele eterice arcturiane de pe Pământ. Una dintre 
idei este că căutăm să ajutăm la stabilirea portalurilor  cinci-dimensionale, zone sacre 
de dimensiunea a cincea pe planeta care ar putea supraviețui cataclismelor. Ideea în 
evoluția planetară este că criza supraviețuirii este atât de periculoasă și mortală încât 
mulți oameni, sau multe părți ale speciei, vor muri, iar cei care supraviețuiesc trebuie să 
prezinte o anumită trăsătură specifica de supraviețuire. 
  
 Trăsătura de supraviețuire necesară supraviețuirii pe planetă este legată de 
Constiinta Unitatii, conștiința a cincea-dimensională și conștiința holografică. Există 
mulți termeni pe care i-am folosit pentru a descrie această stare de conștiință. Pe 
aceste planete care au supraviețuit, a existat o înțelegere a Constiintei Unitatii. Aceste 
planete care au supraviețuit au obținut o înțelegere a interacțiunilor dintre Spiritul 
planetei și specia lor. Pe aceste planete care au supraviețuit, toate popoarele 
interacționează între ele fără polarizări. Ei au găsit o modalitate de a se unifica, a fi in 
Unitate. 
   
 Polarizarea poate duce la distrugerea planetei; este atât de simplu. Polarizarea 
poate duce la distrugerea biosferei și poate duce chiar la distrugerea planetei. Numai 
prin unitatea gândirii se poate dezvolta o cale de vindecare planetară. Constiinta unitatii 
este o caracteristica spirituala care va face parte dintr-o noua compozitie genetica ale 
caracteristicilor urmatorului pas evolutiv numit Homo omega.  
  
 Pe unele dintre aceste planete pe care le-am observat și, în unele cazuri chiar 
ajutat, au reușit să folosească un procent mic de oameni pentru a-și vindeca planeta. Ei 
au folosit diverse tehnici de vindecare planetară, cum ar fi Orașele Planetare de Lumină 
și Biorelativitate. Ei au fost capabili să folosească aceste tehnici pentru a vindeca 
planeta lor. Ei au folosit un mic grup puternic de oameni care supraviețuiește și care 
practică principiile Constiintei Unitatii.  
  
 Să analizăm ce înseamnă acest lucru pentru situația de astăzi. Din punct de 
vedere evolutiv, vechiul mod de polarizare va cădea. Teoretic, 90% din populație ar 
putea dispare, iar 90% din speciile de plante și animale ar putea, de asemenea, să 
dispara. Acesta este un ciclu distructiv extraordinar pe care vrem să-l evitam, ajutand 
Pământul sa-l evite. Este posibil pentru supraviețuire, dar trebuie să existe o nouă 
trăsătură evolutivă care transcende polarizarea și care va asigura supraviețuirea lui 
Homo sapiens și a biosferei de pe această planetă.  
  
 Celălalt punct pe care l-am observat pe planetele galactice care au supraviețuit 
unei crize se referă la o problemă pe care eu o numesc "Legea Regelui-Filozof". În 
această idee, conducătorii nu sunt aleși într-un scrutin democratic liber, deoarece este 
posibil ca oamenii corupți să manipuleze sistemele și să câștige. Este posibil ca liderii 



corupți să nu aibă în vedere cele mai bune interese ale planetei. Această idee a 
Filozofului-Rege a fost discutată și de Platon și grecii antici, care afirmă că există o 
anumită pregătire necesară pentru a dezvolta un conducător ideal pentru o planetă. 
Conducătorul trebuie să fie umplut cu idealismul principiilor planetare superioare. Ele nu 
trebuie să fie narcisiste sau sociopate, dar trebuie să fie mai altruiste și mai orientate 
spre Constiinta Unitatatii.  
  
 Există o pregătire specializată pentru a deveni Rege-filozof, iar prin această 
pregătire, ei devin eligibili pentru a începe ceea ce numim domnia Rege-filozof. O 
planetă trebuie să aibă conducători care conduc din interesele întregii planete și sunt 
preocupați de supraviețuirea planetei. Ei nu se pot pronunța din interes propriu. 
Conducerea înțeleaptă este singura modalitate prin care această planetă poate 
supraviețui. Dacă liderii continuă să guverneze din interes propriu, atunci acest lucru va 
crește polarizarea și acest lucru va duce la mai multe distrugeri. Susținem această idee 
a Regelui-Filozof 
  
 Există un concept în vindecarea planetară numit "Orizontul evenimentului". Este 
un concept care descrie „a fi pe margine” sau a vedea un potențial eveniment 
catastrofal în viitorul apropiat. Ar putea fi un cutremur catastrofal sau s-ar putea 
concentra pe posibilitatea unei escaladări a conflictului dintre Rusia și Ucraina. 
Orizontul evenimentului înseamnă că esti  într-un punct în care ai putea vedea acest 
eveniment întâmplându-se cu abilitățile tale psihice. Când un eveniment este încă în 
Orizontul evenimentului, atunci acesta mai poate fi schimbat. Chiar dacă ai putea vedea 
că se întâmplă, dar în Orizontul Evenimentului există încă alte energii pe care le-ai 
putea aduce si care ar schimba situația. Aceasta este o veste bună, deoarece aceasta 
înseamnă că, chiar dacă se prezice un eveniment negativ, vindecătorii planetari care 
înțeleg principiile Orizonturilor Evenimentului pot crea in uniune o intervenție spirituală.  
  
 Să vorbim despre principiile unei intervenții spirituale. Dacă vedeți posibilitatea 
izbucnirii sau intensificării războiului Rusia-Ucraina, atunci ați dori să reduceti și să 
neutralizați această situație. Iată câteva principii pentru o intervenție spirituală în acest 
tip de problemă. Primul principiu este că trebuie să lucrați într-o rețea. Utilizați o rețea 
planetară de vindecare, cum ar fi Grupul celor Patruzeci, care are o rețea globală. Al 
doilea principiu este că ați dori să creați cea mai puternică Putere Arcan posibilă, adică 
cea mai puternică putere de gândire. Al treilea principiu se bazează pe intensitatea 
meditației voastre. Ar fi util să repetați meditația. Poate doriți să repetați acest tip de 
meditație de mai multe ori, sau chiar de 10 sau 20 de ori, în funcție de cât de puternică 
este o intervenție și cât de importantă este această intervenție. De exemplu, poate doriți 
să faceți meditația de 10 ori și, în unele cazuri, aș recomanda chiar meditații continue, 
în care faceți meditația la ora 9 într-un fus orar, ora 9 într-un alt fus orar și continuați să 
mergeți în jurul planetei. Înțeleg că este complex de organizat, dar aceștia sunt factori 
importanți de practicat atunci când vrei să intensifici o intervenție spirituală.  
  
 Următorul principiu pe care aș dori să-l recomand este utilizarea celor 12 cristale 
arcturiene în orice tip de intervenție spirituală pentru planetă. Am descărcat aceste 12 
cristale eterice Arcturiene din mai multe motive. Unul dintre motive este acela de a 



asigura amplificarea energiei spirituale și amplificarea puterilor voastre de gândire, 
deoarece recunoaștem că energiile spirituale și meditațiile spirituale trebuie să se ridice 
deasupra „zgomotului energetic” provenit de la vibrații inferioare. Înțelegem că, într-o 
intervenție spirituală, dorim să facem o declarație/afirmatie puternică care ajunge în 
Noosferă si care se poate conecta telepatic cu Spiritul Pământului. Dorim ca intervenția 
spirituală asupra planetei să ajungă la Noosferă și la tiparele sale de gândire de pe 
întreg Pământul.  
  
 Chemati Arcturienii; chemați-i pe ceilalți îndrumători și învățători înălțați să fie cu 
voi în intervenție. Uneori, spunem: "Să mergem la Inelul Înălțării/Ascensiunii, pentru că 
acolo Maeștrii Înălțați așteaptă și vor să lucreze cu voi." Nu ezitați să apelați la Maeștrii 
Ascensionați în această perioadă.  
  
 Mai există un punct important. Care este misiunea voastră planetară? Unii dintre 
voi pot avea o misiune planetară care implică ceea ce eu numesc "Demonstrații 
asemanatoare lui Gandhi". Vă amintiți că Mahatma Gandhi a reușit să conducă 
demonstrații împotriva britanicilor din India non-violent. Prin utilizarea demonstrațiilor 
non-violente, el a reușit să schimbe politicile unui imperiu britanic, ceea ce a dus în cele 
din urmă la libertatea Indiei. Ceea ce decideți să faceți în ceea ce privește protestul 
depinde de misiunea voastră planetară. Dacă unii dintre voi aveți misiunea și aveți 
energia și vă simțiți atât de dedicați încât trebuie să faceți o declarație socială, atunci v-
aș încuraja să vă implicați în proteste non-violente. V-aș încuraja să faceți acest lucru 
într-un mod non-violent, asemănător lui Gandhi. Actionand în acest fel ar fi în aliniere cu 
motivul pentru care sunteți aici, și a-ti sustine astfel propriile convingeri.  
  
 Știm cu toții că această planetă și oamenii de pe această planetă se pot uni. 
Amintiți-vă,  a existat Convergență Armonică în 1987, care a produs o nouă Unitate 
între semintele stelare. De asemenea, a existat, o unitate in conștiința planetară ce a 
avut loc la moartea Prințesei Diana. În cele din urmă, s-a dezvoltat o unitate incredibilă 
de conștiință care a avut loc după tragediile din 9/11/2001 din New York.  
  
 Există o mare nevoie de autoritate/conducere spirituală globală. Acesta este unul 
dintre motivele pentru care v-am rugat în meditațiile voastre să faceți apel la noi lideri 
spirituali să apară în Occident, care vor oferi îndrumare pentru vindecarea planetei.  
  
 Vă voi conduce acum într-o meditație specială de intervenție spirituală planetară. 
În primul rând, am de gând să fac o curatare a tuturor energiilor de vibrație mai joasa, 
care ar putea fi în jurul vostru. (Tonuri "Ohhhhhohhh.") Respirați de trei ori și simțiți 
legătura voastră profundă cu Corpul vostru Spiritual și legătura voastră profundă cu 
abilitățile voastre de vindecare planetara. Amintiți-vă, sunteți aici pe Pământ acum 
pentru a vă folosi puterile de vindecare planetară, pentru a ajuta la aducerea acesteia 
într-un echilibru pașnic. (Tonuri "Ohhhhhhh.") 
  
 Eu, Juliano, cobor jos coridoare de lumină peste fiecare dintre voi in camerele 
voastre, care acum îmi ascultă cuvintele sau îmi citesc cuvintele. Corpul vostru Spiritual 
se ridică prin Chakra Coroanei, din corpul vostru fizic. Și acum intrați pe acest coridor al 



luminii și călătoriți cu viteza gândului la nava mea stelară Athena. (Tonuri "Ta, ta, ta. ...") 
Ajungeti la intrarea în nava stelară și va intampin/salut acolo. Vom merge în sala de 
vindecare planetară Gaia, unde am amenajat sala ca două cinematografe speciale, cu 
ecrane uriașe în fața lor. 
  
 Intrați în cameră. Există două săli de spectacole; ele se unesc într-o zonă mare, 
cu cele două ecrane în față. Uitați-vă la primul ecran, iar acolo se vede Pământul acum/ 
astăzi, în funcție de locul în care vă aflați. Am proiectat imaginea Pământului pe ecran și 
vreau să vedeți aura Pământului și, în special, ne vom concentra asupra Europei și 
vreau să vă uitați la zona Ucrainei din Europa de Est. Puteți vedea, așa cum vad si eu, 
că în această zonă există o gaură gigantică în aură, și există energie vitală a 
Pământului care scapă/iese pe acolo. Există chiar și ființe inferioare negative care vin 
acolo. Cineva a descris Ucraina ca fiind "ca iadul pe Pământ". Există o mulțime de 
energii distorsionate, scurgeri de radiații și oamenii suferă. Multe suflete pleacă și 
călătoresc în sus.  
  
 Să ne uităm la al doilea ecran, iar pe acest al doilea ecran va fi proiectat viitorul 
de peste două zile. Nu vrem să vedem crescând haosul pe Pamant. Nu dorim să vedem 
un schimb nuclear și nu dorim să vedem o accelerare către mai multe decese și 
distrugeri. Uitați-vă la al doilea ecran, iar acum puteți vedea întreaga planetă  ca si pe 
primul ecran. Dar acum, când te uiți la întreaga planetă , vezi cele 12 cristale eterice, 
inclusiv cel dîn zona Bodensee din Germania, în zona Istanbulului și în Montserrat, 
Spania. Există 12 cristale eterice Arcturiane mari descărcate pe Pământ. Există un 
cristal eteric Arcturian în Muntele Fuji, Japonia. Există un alt cristal eteric în zona 
Canionului cuprului din Mexic. Există un cristal eteric în Costa Rica, altul în Serra da 
Bocaina în Brazilia și unul în Lago Puelo, Argentina, și unul în Australia, și în Noua 
Zeelandă. Vedeți cele 12 cristale eterice din jurul planetei și conectați-vă energetic cu 
ele. 
  
 Faceți această afirmație model/tipar de gândire meditatie: "Pacea să vină acum 
în zona Ucrainei. Repetați afirmația: "Pacea să vină acum în zona Ucrainei". Trimiteti 
acest gând la unul dintre Cristalele eterice și cristalul va amplifica gândul într-o putere 
mai mare. Vom folosi și conecta la cristalul eteric arcturian din Montserrat, Spania. De 
asemenea, puteți utiliza unul dintre celelalte cristale care sunt aproape de voi si de care 
va simtiti conectati. Să vină pacea acum. Noi, semintele stelare Arcturiene, blocăm 
orice schimb nuclear posibil. Blocăm orice alt schimb nuclear acum. (Tonuri "Ohhhh.") 
  
 Utilizați cristalele eterice pentru a va accelera modelele/tiparele de gândire. Fac 
apel la Maeștrii Ascensionați, inclusiv Sananda/Isus, să fie cu noi. Adăugați lumina și 
energia Sa puternică la acest gând tămăduitor, astfel încât lucrarea noastră de 
vindecare să manifeste pace, echilibru, armonie. Blocăm orice escaladare suplimentară 
a posibilităților nucleare. Vom intra în tăcere acum, în timp ce vă concentrați puterea 
Arcan. (Tăcere) 

  
 Eu, Juliano, încep să pecetluiesc/inchid găurile din aura Pamantului de deasupra 
Ucrainei și fracturile din aură, trimițând calm, echilibru și armonie. (Tonuri "Ohhhhh.") În 



timp ce vă uitați la al doilea ecran,  vedeți acum energetic, Pământul cu un nou calm. 
Aveti două imagini; aveți imaginea din stânga care este astăzi/acum și este 
dezechilibrată. Apoi, aveți imaginea din dreapta, care este la două zile în viitor, și vedeti 
un calm, și o energie mai stabilă și armonioasă în aura Pământului. Numai  există o 
nouă escaladare a violenței. 
  
 Mentineți aceste două imagini, iar cand ajung cu numaratoarea la numărul  trei, 
ele se vor contopi pe ecran într-o singura imagine uriașă in camera de vindecare 
planetară Gaia. Unu, doi ,trei! (David Miller isi loveste palmele.) Cele două imagini sunt 
îmbinate. Intervenția spirituală planetară se intensifică acum. Trimiteți-va puterea Arcan. 
Trimiteti putere din cristalele eterice și cheamă-i pe ghizii și profesorii de care te simți 
aproape. Accelerați-vă gândurile și ajutați să creați un nou echilibru spiritual. (Tonuri 
"Oh, oh, oh.") 
  
 Acest ecran va fi sus/activ pentru următoarele două ore. Simțiți-vă liber să 
continuati să lucrati cu această energie din casa voastra de unde meditați. Sunteți o 
rețea globală, iar puterile voastre de gândire, în special folosind cristalele eterice, sunt 
extrem de necesare acum. Orizontul evenimentului este încă schimbabil. Pregătiți-vă să 
părăsiți camera de vindecare și să știți că ecranele vor sta active pentru următoarele 
două ore. 
  
 Ridicati-va și părăsiti camera, întoarceti-va pe hol. Îmi iau la revedere de la voi. 
Sunt aici pentru a ajuta. Noi, Arcturienii, ajutăm la protejarea Pământului, la protejarea 
Bijuteriei Albastre, la realizarea următoarei etape a dezvoltări evolutive pentru 
umanitate. 
 Intrați pe coridorul de lumina și călătoriți acum cu viteza gândului, înapoi în 
camera voastră de pe Pământ. Sunteți acum la șase metri deasupra corpului vostru. 
Reintrați în corpul vostru acum, într-o aliniere perfectă, amintindu-vă tot ce am făcut. Vă 
amintiți și sunteti conștienți de legătura voastră cu această cameră vindecătoare și cu 
marele ecran de vindecare planetara din sală. Să știți că în următoarele două ore, puteți 
continua această meditație de rețea. Este vital să lucrăm împreună pentru a preveni 
acest punct critic și punctele critice viitoare. Împreună, în unitate/unire, vom avea 
succes.  
 
 
Eu sunt Juliano, o zi buna! 
  
 


