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Predictii pentru anul 2020    

Juliano, channeled by David K. Miller 

Astazi, haideti sa observam sosirea puternicului an , numit 2020. Va fi un an de care 

toata lumea isi va aminti. Va fi un an plin cu multe evenimente, pozitive si negative. Va fi un an 

in care polarizarea va atinge un punct de fierbere si se va transforma in conflicte. Dar in acelasi 

timp va fi un an in care polarizarea se va rezolva. Va fi un an al reechilibrarilor si al realinierilor. 

Toata lumea isi aduce aminte de anul 2001 si de evenimentele de atunci ce au influentat lumea 

timp de zeci de ani. De fapt, voi ca si tara si ca planeta inca experimentati urmarile acelor 

evenimente din 9-11, 2001. Vor exista evenimente in 2020 ce vor avea un impact similar si de 

asemenea cu efecte de lunga durata, cu mult peste anul 2020. 

Acest lucru va fi benefic sau vor exista conflicte in continuare? Raspunsul este ca vor fi 

ambele, deoarece numerologic, 2020 este un an de echilibrare si egalizare. Polarizarile ce se 

observa acum in lume, nu vor disparea. Dar va fi mai multa egalitate si recunoastere, mai ales  a 

faptului ca fiecare parte conflictuala este puternica si trebuie recunoscuta, de asemenea si 

punctul de vedere si energia fiecaruia trebuie integrata. Acest lucru este diferit de ceea ce se 

intampla acum in 2019, deoarece in 2019 polarizarile conduc la alte conflicte datorita 

incercarilor de suprimare a uneia dintre parti. In 2019 polarizarea este de asa natura incat 

fiecare parte doreste sa castige si sa domine iar in unele cazuri chiar sa extermine sau sa 

elimine total cealalta parte conflictuala. In 2019 modus operandus a fost de a invinge cealalta 
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contraparte prin putere, manevre subtile  si prin dominare. In 2020 va exista o rebalansare si 

regandire a acestui proces. Iar aceasta este o stire buna, deoarece vor avea loc importante 

incercari de a integra ambele parti conflictuale. Fiecare contraparte din polarizare va realiza 

faptul ca si celalalt este puternic si ca trebuie lucrat si la integrarea acestuia. Nu va mai exista o 

metoda clara agresiva sau o interventie de dominare, ci chiar noul mod de gandire va fi 

integrarea. Acest lucru se va intampla dupa o serie de mari tulburari si distrugeri. 

Vor exista trei mari evenimente tulburatoare ce vor apare in 2020. Aceste evenimente 

vor provoca multe distrugeri in economie, in turism si in general in functionarea sistemului de 

baza actual sau in sistemele de energie electrica. Oricum, din cauza acestor trei factori, va exista  

o cautare pozitiva de solutii pentru balansarea si integrarea partilor conflictuale polarizate. 

(Continuare, luna viitoare.) 

 

 

Consilierea semințelor stelare 

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

de ani. 

 

DragaGudrun, 

nu sunt un sinucigas dar admit ca ma gandesc la sinucidere ca un mod de a pleca din 

aceasta viata. Viata mea ma dezorienteaza deoarece emotional si mental este foarte dureros. 

Cand oamenii se omoara singuri, cum le este afectata calatoria si evolutia sufletului? 

Doar curios! 
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Draga Curios, 

acesta este un subiect complicat la care nu se poate raspunde foarte usor.  

Ceea ce trebuie sa realizezi este faptul ca a fi aici, in acest moment special pe Pamant, 

este o mare oportunitate de evolutie si crestere a sufletului. Daca simti durere mare si ai 

probleme deosebite, se poate ca acestea sa fie parte din propriul tau plan al sufletului!  

Daca scurtezi sau anulezi acest drum/plan s-ar putea sa pierzi o mare oportunitate de 

evolutie. In acest context, suferinta este o oportunitate pentru evolutie. Sufletul nu este 

interesat prea mult sau ingrijorat de suferinta ta ci el este interesat numai de lectiile pe care le 

inveti si de progresul tau in viata!  

Nu exista nici o judecata, indiferent ce decizie ai lua, dar intotdeauna exista niste 

consecinte de care tu sa nu fii constient. 

Cateodata, sinuciderea poate fi si pozitiva, in opinia mea. Daca, de exemplu, ai fi bolnav 

de o boala mortala si nu ar exista posibilitatea vindecarii acesteia, atunci poti alege o sinucidere 

pentru a opri suferinta ta si a familiei tale! 

Mi-am amintit de un client ce era conectat la un stimulator cardiac si la alte dispozitive 

de mentinere in viata, dar el dorea sa-si continue calatoria sufletului mai departe. El nu se 

putea insanatosi, ci chiar a inceput sa aiba dureri foarte mari. Atunci el a cerut familiei sa “ il 

deconecteze” de la aparatele ce-l tineau in viata. 

Familia lui a fost de acord si au avut o reuniune de “la revedere” pentru el. Lacrimi au 

curs si iubire a fost exprimata atunci. Clientul meu statea intins pe pat cu ochii inchisi. Dupa 

cateva minute a deschis ochii, s-a uitat in jur si a spus:”Ei bine, asta a fost o nereusita.” El chiar 

a ramas viu inca doua saptamani!! 

Sper ca raspunsul sa iti ofere informatie la care sa te gandesti. In primul rand, 

sinuciderea nu este buna sau rea. Este o alegere ce este foarte personala si bazata pe anumite 

circumstante. 

 

 

Cu mult drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com   

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Raportul Orașelor Planetare de Lumină 

 

 

  

  

  

Lin Prucher  

Coordonatoare Internațională OPL 

linprucher@groupofforty.com   

 

Energia Pung si Puterea Arcan 

  

Planetary City of Light General Meeting  

Sept 1st, 2019 

  

Channeled by David K Miller  

davidmiller@groupofforty.com  

All rights reserved 

 

    Salutari. Eu sunt Juliano.Noi suntem Arcturienii. 

Vrem sa va vorbim despre energia holografica si principiile vindecarii planetare, utilizand 

energia holografica. Aceasta va explica rolul Oraselor de Lumina Planetare si a Rezervatiilor 

Marine de Lumina Planetare in munca voastra de vindecare planetara. Va rog sa intelegeti 

faptul ca activarile voastre de Orase de Lumina Planetare si Rezervatii Marine de Lumina 

influenteaza intreaga planeta. Bineinteles, eu inteleg si faptul ca voi sunteti interesati mai mult 

de propria voastra zona si de protectia acesteia. 

Dar, acum, noi creem retele. Iar Rezervatiile Marine de Lumina si Orasele de Lumina 

Planetare nu sunt izolate, ci ele fac parte dintr-o retea mai mare. Continuati sa faceti meditatii, 

vizualizand holografic cum lumina penta-dimensionala ajunge in zonele voastre de pe Pamant. 

mailto:linprucher@groupofforty.com
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La fel de important este sa vizualizati cum energiile se duc si la alte Orase de Lumina si 

Rezervatii Marine Planetare. Bineinteles ca noi recomandam sa descarcati o lumina 

vindecatoare, cuantica, Omega in fiecare Oras de Lumina Planetar si Rezervatie Marina de 

Lumina. Caracteristica acestei lumini omega este ca transcende cauza si efectul tridimensional. 

Stiu de multele predictii catastrofice de sfarsit al lumii. Stiu de asemenea, chiar acum in timp ce 

vorbim au loc astfel de evenimente in lume. Asta inseamna ca voi trebuie sa proiectati o lumina 

puternica de protectie cuantica in zonele voastre. 

Este important sa se realizeze un consens  al tuturor vindecatorilor planetari. Cand va 

conectati la o retea in acelasi consens atunci aveti puteri de vindecare mai mari. Aceasta ne 

conduce la ideea de a creste puterea arcan care exista acum in fiecare Oras de Lumina Planetar 

si Rezervatie Marina de Lumina. Devine important sa utilizati cele 12 cristale eterice pentru a 

creste puterea arcan a fiecarei zone.  

Vreau sa accentuez importanta pe care o are cresterea puterii arcan a fiecarui Oras de 

Lumina Planetar si Rezervatie Marina de Lumina. De exemplu, acum, sa vizualizam cum se ridica 

deasupra parcului in care se afla, cristalul eteric din Parcul National  Serra de Bocaina. Acest 

cristal se afla acum la 5 km inaltime deasupra Parcului National. Eu directionez acum energia 

cristalului eteric, direct in PCOL Fortaleza si de asemenea in zona pe care tocmai am activat-

o.(Nota editorului: PORL Mucuripe in Fortaleza tocmai a fost activat cu cateva minute mai 

devreme). 

Exista acum un puternic camp de forta cu putere arcan ce se indreapta spre Rezervatia 

Marina de Lumina si Orasul de Lumina Planetar. Modul prin care va protejati Orasul de Lumina 

Planetar si Rezervatia Marina de Lumina este prin cresterea puterii arcan. Acest lucru va crea 

ceea ce eu numesc un camp de energie Pung. Ganditi-va la un balon ce este plin cu aer la 

presiune mare  si acest aer impinge spre exterior. Aceasta energie de respingere, o numesc 

“Pung”. 

Deci, cristalul eteric de la Serra de Bocaina trimite o putere speciala de energie arcan in 

Orasul de Lumina Planetar si Rezervatia Marina de Lumina. Aceasta energie creeaza un camp de 

energie Pung in fiecare Oras de Lumina Planetar si in fiecare Rezervatie Marina de Lumina. 

Aceasta energie, ce se numeste “energie arcan superioara”, creeaza aceasta forta ce impinge in 

exterior energiile joase, iar aceasta forta impinge si energiile tridimensionale. Acest exercitiu 

este un mod bun de a creea o bariera protectoare in jurul Orasului de Lumina si Rezervatiei 

Marine de Lumina. Incurajez, ca toti cei ce fac meditatii pentru Orase de Lumina Planetare si 

Rezervatii Marine de Lumina sa foloseasca aceasta tehnica. 

De exemplu, daca ati fi in Australia si ati vrea sa crestesti energia campului de protectie 

a Orasului vostru de Lumina, atunci ati lucra cu cristalul eteric de la Gross Valley.  Directionati 
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acel cristal sa trimita o energie arcan superioara, iar aceasta va crea o forta de energie Pung ce 

va umple Orasul de Lumina si Rezervatia Marina de Lumina si le va da o mai mare rezistenta si 

mai multa energie Pung. Si holografic, ati putea trimite aceasta energie catre toate Orasele de 

Lumina din Brazilia  sau catre toate Orasele de Lumina din Australia. Indiferent ce se intampla , 

Orasele de Lumina vor ramane pline cu lumina superioara, cu energie Pung si cu o energie arcan 

puternica. Scopul principal este sa cresteti vibratia energiei. 

Urmatorul raspuns la aceasta intrebare se afla in Shimmering. Facand Shimmering la 

Orasul de Lumina Planetar si la Rezervatia Marina de Lumina este un alt mod de a sustine 

energia Pung. Vizualizati o minge aurie in jurul zonelor pe care doriti sa le includeti in campul 

energetic. 

Sper ca toate acestea v-au fost de ajutor. Credeti-ma, Orasele voastre de Lumina 

Planetara pot rezista schimbarilor ce urmeaza. Acestea pot fi ca niste insule de lumina 

superioara si energie superioara penta-dimensionala. 

Eu sunt Juliano. O zi buna. 

 

Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega, 

    Lin 

 

 

 

Am vrea să extindem căldurosul nostru bun venit următorilor noi membrii care s-au 

unit Grupului Celor Patruzeci între 18 august 2019 și 18 septembrie 2019 

First Name City State/Region Country 

Caterina San Antonio TX USA 

Barbara Scherndorf   Germany 

Carolyn Prescott AZ USA 

Cynthia LaFayette CO USA 
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Diana Winnipeg   Canada 

Donovan Torrens Park   Australia 

Elizabeth Gilbert AZ USA 

Gayle Delhi   India 

Maria Paula Lisbon   Portugal 

Marita Buderim QLD Australia 

Monique Blue Mountains   Australia 

Sandra Dolan Springs AZ USA 

Thomas Puchheim Ort   Germany 

Vanda Lisbon   Portugal 

 

 

 

Birgit Smothers  

USA Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 

 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Buna tuturor, aici Jane, coordonatorul din Australia si membru in Consiliul 

Batranilor. 

Ce este Consiliul Batranilor din Grupul de Patruzeci? 

Consiliul Batranilor este format din membrii grupului de patruzeci ce au o 

intelegere si o cunoastere a invataturilor si misiunii Arcturienilor, bazate pe educatie, 

observare si experienta. Acestia, “Batranii” poseda o etica personala, valori 

spirituale, un stil de viata sanatos, un sens al comunitatii si o responsabilitate in 

protejarea Mamei Pamant si in sustinerea adevarului si a unei constiinte superioarae 

a unitatii pe aceasta planeta iar aceasta pentru ca ascensiunea sa aiba loc. Batranii 

sunt desemnati de catre colegi iar consiliul este format din energii feminine si 

masculine. 

Ce facem cand ne intalnim? 

Inainte de a incepere facem intotdeauna doua meditatii. Juliano ne-a 

prezentat o meditatie in care plasam energia grupului intr-un “ou cosmic” si il trimitem 

spre Consiliul Galactic, cu care ne intalnim langa Soarele Central. Zambesc cu 

placere in timp ce vizualizez grupul ca o energie vibranta, stand la masa ca si 

reprezentanti ai Pamantului si conectandu-ne cu maestri si fiinte de lumina din 

Consiliul Galactic, pentru a primi suport si ghidare . 

A doua meditatie este prezentata de unul dintre Batrani si foloseste o varietate 

de metode pentru a ne ridica energia si gandurile la un nivel superior, pregatindu-ne 

de discutia ce urmeaza. 

Principalul nostru scop este planeta Pamant si rolul pe care il au membri 

Grupului de Patruzeci in ascensiunea Pamantului, de asemenea de a lucra si ne 

conecta cu alte grupuri sau miscari spirituale de pe Pamant ce urmaresc aceasi 

misiune, de a aduce o constiinta superioara intregii umanitati. Ultima noastra discutie 

din luna August a fost despre cum sa amplificam constiinta unitara si cum sa facem 
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sa lucreze impreuna Semintele Stelare. Atat de multe lucruri se pot petrece pe 

Pamant pentru a ne aduce impreuna dar se pare ca intotdeauna reusesc acest lucru 

cel mai bine, dezastrele. Intradevar locuim intr-o zona a liberului arbitru si deci nu 

este usor deloc sa aducem oameni si grupuri sa lucreze impreuna spre acelasi scop, 

in timp ce fiecare considera ca stie calea cea mai buna. 

Avem mare incredere in Planul Divin al Pamantului si privim in continuare 

pozitiv ascensiunea, deoarece evenimentele se schimba foarte rapid in aceste zile in 

dimensiunea a treia iar cuvintele simbolului infinitului imi vin in minte-“Distrugerea 

precede creatia; creatia precede distrugerea.” 

Este o onoare sa fac parte din Consiliul Batranilor. Acest grup de energii 

deosebite este dedicat invataturilor Arcturiene si constiintei superioare. Consiliul 

Batranilor lucreaza intr-o totala armonie si aprobare a fiecaruia. Consiliul Batranilor 

devine un model de lucru in  armonie ca frati si surori spirituale, pentru Grupul de 

Patruzeci. 

 

 

   

  

Jane Scarratt 

COE member 

janescarratt@gmail.com 

 
 

  

Meet Our GOF   

Global Members 

 

 Buna tuturor, eu sunt Hong. Locuiesc in orasul Ho Chi 

Minh, cel mai mare oras din Vietnam, Asia de Sud Est, impreuna cu familia mea si 

am doi copii, doua fete, de opt ani si respectiv doi ani. Am lucrat in domeniul de 

consultanata a taxelor si finantelor in Vietnam si Singapore iar acum lucrez 

la o Companie multinationala in Ho Chi Minh. M-am inscis in GOF in aprilie 

2019. Un prieten mi-a dat cartea “Conectarea cu Arcturienii” a lui David K. Miller  si mi-a placut 
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foarte mult. Atunci am inceput sa citesc si alte carti ale lui David si am gasit site-ul web si m-am 

inscris. Am meditat mereu inainte de a intra in Grupul de Patruzeci. Oricum, meditatiile din 

cadrul GOF mi-au schimbat complet campul de energie si perceptiile despre Dimensiunea a 

cincea si ascensiune. Simt multa recunostiinta atunci cand primesc atat de multe in cadrul 

grupului, lecturi, meditatii, newsletters, Q&A. Simt ca am ajuns acasa si ma simt foarte 

conectata cu fiecare si cu totul,  in timpul meditatiilor. Simt cum coeficientul meu de lumina 

spirituala este in crestere dupa meditatii si alte noi posibilitati se deschid in viata mea. Cred 

faptul ca noi putem treptat schimba perceptia altora si putem aduce din ce in ce mai multa 

energie 5D pentru a schimba aceasta realitate 3D de pe planeta noastra. 

Sper sa pot atrage si alti membri, pentru a putea forma aici un grup in Ho Chi Minh si in 

Vietnam.  

 

Biorelativitate...   

Un instrument important pentru supravietuirea planetara 

            Juliano a mentionat ca vindecarea prin Biorelativitate Planetara este o abilitate 

importanta  necesara pentru supravietuirea planetei Pamant. Ideea de baza in vindecarea 

planetara si Biorelativitate este ca ne concentram pe conexiunea cu spiritul Pamantului, de 

fapt putem spune ca vindecatorii planetari isi pot crea o legatura cu Pamantul. Cu cat aste mai 

puternica aceasta legatura, va creste si influenta voastra si efectul pe care il puteti avea asupra 

Pamantului. 

              Noi folosim o retea pentru a creste puterea gandurilor; Arcturienii  denumesc acea 

putere a gandului, “energie arcan”. Energia Arcan va creste in vindecarea planetara atunci 

cand se intampla una din cele doua situatii urmatoare: prima, atunci cand se conecteaza cel 

putin 40 de persoane impreuna, iar a doua , cand oamenii se afla in zone diferite de pe 

planeta. 

             In Australia, facem o meditatie o data pe luna cand cerem celorlalti membri sa participe 

iar numarul lor sa fie de cel putin 40. Noi nu avem membri numai din Australia, ci si din USA, 

Belgia, Spania, Vietnam si UK. Acestia unindu-se formeaza un grup in Grupul de 40. Puterea 

noastra Arcan si conexiunea cu Spiritul lui Gaia se simte foarte puternic. 

            Am rugat pe toti membrii grupului din Australia sa realizeze fiecare cate o roata 

medicinala in gradinile lor, casele lor, iar acest lucru este o cale minunata de a realiza o 

conexiune cu Spiritul Mamei Pamant. Cand facem lunar, reactivarea PCOL Gold Coast si a 
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Rezervatiei Marine a Oceanului Pacific, membrii participanti vin in jurul rotii medicinale din 

gradina mea. Adunam apa din ocean inainte de meditatie si o plasam in roata medicinala iar 

apoi la sfarsit , luam acea apa energizata si o returnam in ocean. Acesta este un lucru simplu de 

facut, pentru toti membrii Grupului de 40. Amintiti-va ca o parte a misiunii noastre ca grup 

este sa creem 40 de Grupuri de 40 pe toata planeta. Pentru acest lucru trebuie sa ne 

concentram si sa-l realizam cu ajutorul vostru. 

  

  

Jane Scarratt 

National Coordinator 

Group of Forty Australia 

janescarratt@gmail.com 

  
with David & Juliano 

by David K Miller 

 

 

Fred din USA intreaba: 

 

Juliano, unde ne aflam noi acum ca timp, in raport cu ascensiunea in masa a planetei? 

Am auzit, ca noi am depasit “timpul” cand trebuia sa se realizeze ascensiunea Pamantului 

Tridimensional in Dimensiunea a cincea, deoarece cei de la putere nu vor permite acest lucru. 

Mi s-a spus ca vor exista doua “Pamanturi” in viitor, unul Cinci Dimensional si celalalt 

Tridimensional si cu razboaie inca. Aceasta a fost prezis de Adamus Saint Germain din Cercul 

Crimson si Alchimia Maestra.  

 

A:  Ne aflam acum exact la marginea ascensiunii, ceea ce inseamna ca ascensiunea 

este posibila oricand. Am lucrat de curand cu cineva care spunea “Am renuntat la ascensiune, 
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numai vreau sa mai aud de ea deoarece nu s-a intamplat inca si pentru ca au avut loc atat de 

multe schimbari iar eu mi-am pierdut increderea in acest proces.” 

II inteleg frustrarea. Trebuie sa intelegi ca ascensiunea este un fenomen complex 

multidimensional, ce implica multi Maestri Inaltati si lucratori in lumina. Sunt multe lucruri de 

care trebuie sa se tina seama, asta include lectiile de viata pe care planeta si participantii 

trebuie sa le experimenteze. De exemplu, unele dintre evenimentele asa numite “intunecate” 

ce provoaca suferinta trebuie sa apara, pentru motivul ca este in legatura cu ceea ce noi 

numim Drama Cosmica. Este dificil de inteles toti factorii ce exista acum. 

Da, acesta este un scenariu frumos, acela ca va exista o separare de Pamantul Cinci 

Dimensional. Partile cu razboaie de dimensiunea a treia vor ramane intr-o zona mai densa. As 

spune chiar ca acesta este unul dintre deznodamintele posibile. Ascensiunea este un 

eveniment atat de unic, incat este o forta de atractie pentru multe fiinte incarnate acum si 

multi Maestrii Ascensionati. Noi, ca si voi suntem implicati in studiul ascensiunii. Eu, compar 

studiul ascensiunii cu studiul unei eclipse de soare. Stiti ca atunci cand are loc o eclipsa de 

soare, de exemplu cea din Australia, multi cercetatori se vor duce acolo pentru a studia. Totusi, 

ati putea spune ca au avut loc mai multe eclipse de acest gen in timpul vietii voastre si oamenii 

au avut mult timp sa le studieze iar atunci ce ar mai fi de studiat? Dar soarele este o stea atat 

de complexa iar eclipsa pune la dispozitie energii speciale, ce permite studierea evenimentului 

intr-un alt mod de fiecare data.  

Si la fel este si cu ascensiunea. Ascensiunea este un eveniment special, ce permite 

Maestrilor Ascensionati si Semintelor Stelare sa experimenteze si sa studieze acest fenomen 

multidimensional, ce este de fapt miezul acestei realitati. 

 

 

Jane Scarratt   
National Coordinator in Australia 
For the Group of Forty 
janescarratt@gmail.com 
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Ai stiut?  

 

Cum sa-ti iei corpul cu tine in dimensiunea a Cincea. 
 

Extras din Conectarea cu Arcturienii 2, Capitolul Unu, de David K Miller 

Prima instructiune despre cum sa-ti iei corpul cu tine are doua aspecte si trebuie sa 

alegi: Iti poti pune corpul intr-un vehicul Merkavah pe care il alegi. Iar a doua varianta, la fel de 

eficienta este alternativa de a nu folosi Merkavah si asta pentru ca simti ca te poti biloca foarte 

simplu cu gandul. 

In ambele cazuri, vei incepe sa-ti accelerezi pulsatia propriei aure, pentru ascensiune. Iti 

vei aduce aura la vibratia cea mai mare posibila. Apoi la momentul ascensiunii are loc o 

interactiune si intersectie intre energia cinci dimensionala si energia aurei tale tridimensionala. 

Cand are loc aceasta intersectie, poti lucra in Merkavah sau prin “shimmering” sau “pulsare”. 

Totusi este posibil sa nu puteti ascensiona fara ajutor. Daca erati capabili sa faecti acest 

lucru de unul singur fiecare doar prin cresterea vibratiei, atunci multi dintre voi ati fi 

ascensionat deja. 

Aceasta inseamna ca exista o anumita “tragere in jos” gravitationala, o rezistenta sau o 

atractie a dimensiunii a treia ce va tine aici. Acest lucru este normal. A fost greu sa va nasteti 

aici si de asemenea este greu sa plecati. Nu va fi un lucru simplu sa ascensionati. 

Mai inati, va accelerati campul de energie si apoi va translatati sau mutati energia sus in 

Dimensiunea a Cincea. Ingredientul ce va lipseste pentru ascensiune, este intersectia 

dimensiunii a Cincea cu a Treia si este ceea ce va anunta ascensiunea. In acel moment al 

intersectiei o imensa energie extrem de rapida se va raspandi in toata planeta. In anumite 

situatii, aceasta raspindire de energie rapida va creea un sunet special, sunet pe care unii l-au 

numit sunetul de corn a lui Gabriel. Si chiar sunetul unei trompete sau a unui corn nu poate 

explica exact cum va fi sunetul ascensiunii. 

Va pot spune ca voi nu ati mai auzit asa un sunet vreodata, dar cand il veti auzi, veti sti 

exact ce sa faceti. Ca si sunetul, intersectia dimensiunilor va creea o descarcare de energie 

cinci dimensionala in corpul vostru tridimensional si veti incepe sa aveti toate abilitatile psihice 

intensificate. Acest lucru se va intampla pe loc. 
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             Va fi ca si cum cineva v-ar fi dat o doza de steroizi si instantaneu ati putea ridica o 
greutate dubla fata de cat ridicati in mod normal. Sunetul ascensiunii este ca o doza de 
steroizi, moment in care veti experimenta puteri psihice si spirituale superioare. Dintr-o data, 
“pulsarea” voastra va fi mult marita iar shimmering-ul foarte puternic. Iar faptul ca sunteti in 
Merkavah va adauga un plus puterilor voastre. Vehiculul vostru Merkavah va incepe sa 
straluceasca si sa pulseze. 
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