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Kiva 

Spirit Fire canalizată de David K. Miller 

Astăzi vreau să vorbesc despre kiva. 

Kiva este un templu subteran care are întotdeauna o formă circulară. Femeia care a construit acest turn 

de veghe în deșert (o clădire cunoscută, dedicată Popoarelor Native la Marile Canioane), numită Mary 

Coulter, înțelegea bine semnificația kivei.  

 

Ea a încorporat în această clădire mai multe simboluri importante. Indienii Hopi și Navajo foloseau kiva 

în mod curent. Și popoarele native mai vechi, de exemplu indienii Anasazi, aveau kiva. Anasazi erau 
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răspândiți în această regiune din Arizona, dar mai trăiau și în Colorado, Utah și în New Mexico. Ei aveau 

o spiritualitate foarte puternică și foloseau mai multe tipuri de kiva, în activitatea lor spirituală. Cea mai 

importantă parte a construirii unei kiva consta în alegerea unui loc sacru de vibrație înaltă, prin care să 

se poată conecta și să poată ineracționa cu lumina și vibrația spirituală a Pământului. Vibrațiile 

Pământului Interior pot fi aduse în afară în lumea 3D. Ceea ce este de făcut în acest sens este să te 

concentrezi și să focalizezi această energie vibrațională într-un punct. Acesta era scopul kivei. Scopul ei 

era să asigure focalizarea pentru energia vibrațională spirituală a Pământului Interior. 

Mai există încă un aspect important al kivelor și al Pământului Interior, anume faptul că kivele au portale 

în Pământ, care duc în alte dimensiuni. Aceasta înseamnă că atunci când ești în kiva, poți intra în alte 

dimensiuni. Când treci prin aceste portale puternice, poți merge în alte sisteme planetare și poți călători 

prin coridoarele dimensionale. Kiva din Pământul Interior poate fi folosită ca o „gaură de vierme”, care 

îți permite să călătorești prin ceea ce Juliano numește „hiperspațiu”. 

Amintiți-vă că în Pământul Interior există multe energii diferite. Este necesar să mergi către locurile 

sfinte de vibrație înaltă, din Pământul Interior. Indienii Hopi au dreptate când spun că spiritele lor au 

venit din Pământul Interior. De asta au ales să rămână pe pământul lor, pentru că originea lor ca popor 

spiritual, este din Pământul Interior. În aceste deschideri către Pământul Interior, ai o conectare 

puternică la sursa întregii vieți din această galaxie. Când te conectezi energetic și telepatic la această 

sursă, ai o conștiință extinsă, într-un mod nou și antrenant. 

Vă puteți conecta la Kachinele Hopi, la Kachina Galactică și la toate kachinele care au deschidere către 

munca voastră și vibrația iubirii voastre. Energiile spirituale din Marile Canioane sunt peste tot în 

Rezervația Navajo și în Rezervația Hopi. Această energie este ca o pătură care acoperă tot acest platou 

pe care îl vizitați, și vă conectați aici la energiile înalte ale Pământului Interior. 

Sunt Spirit de Foc (Spirit Fire). Vă urez o zi bună. 
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Mesaje canalizate în trecut de la Juliano 

Juliano din februarie 2009 
 

O parte din pregătirea pentru Ascensiune este dezvoltarea conștientizării sinelui vostru 

pentadimensional. Amintiți-vă că sunteți ființe multidimensionale, ceea ce înseamnă că trăiți în două 

dimensiuni în același timp. Voi aveți o prezență și în dimensiunea a cincea. Conștientizarea acelei 

prezențe și vizitarea acelei prezențe vă crește abilitatea de a ascensiona. Voi știți unde veți ajunge și vă 

concentrați pe asta. Focusarea pe proiectarea voastră este cea mai mare problemă în înțelegerea 

Ascensiunii și în desfășurarea Ascensiunii. Se pune problema: unde vă veți plasa în dimensiunea a 

cincea? Unde se va afla nivelul următor al conștiinței voastre? Există multe fundături în astral, unde vă 

puteți împotmoli. 

De-a lungul anilor, oamenii m-au întrebat: „Juliano, de ce sărim peste dimensiunea a patra?” Amintiți-vă 

că dimensiunea a patra are diferite nivele, există acolo un nivel jos, un nivel mijlociu și un nivel înalt. 

Acesta e un mod simplu de a descrie nivelele. Astralul 4D superior este frumos. Astralul inferior este plin 

de stafii și spirite decăzute și se poate descrie ca Gehinnen (cuvântul care desemnează iadul în biblia 

ebraică). Puteți folosi cuvântul „iad”. Iadul se află în astralul inferior și este un loc întunecat, unde pari a 

fi pedepsit și ești prins într-o serie de evenimente repetitive. De asemenea pare că nu poți scăpa din 

acest loc. În multe cazuri, repeți mereu un eveniment neplăcut. Poate fi o scenă de violență care se 

repetă iar și iar. Dar într-un final, vei fi eliberat. Nimic nu este etern în astralul inferior, deși experiențele 

de acolo par a dura pentru totdeauna. 

Ființele din astralul inferior pot suge energie de la ființele de pe Pământ, ca să își hrănească și să își 

mărească câmpul energetic. În dimensiunea a treia există spirite care au o energie de vibrație joasă. 

Aceste ființe inferioare se pot atașa la oameni și de-a lungul timpului, au contribuit la comiterea unor 

fapte foarte urâte. Dăm ca exemplu incidentele soldate cu împușcarea elevilor și profesorilor din școli. 

Elevii pot lua droguri și câmpul lor de energie își coboară vibrația. Stafiile și spiritele descarnate se pot 

atunci atașa la acești studenți și îi pot îndemna să comită lucruri oribile. 

Toate acestea explică faptul că dimensiunea a patra are nivele joase, unde nu ai dori să zăbovești. 

Nivelul astral mijlociu, pe de altă parte, are o energie înaltă și se găsesc acolo unele ființe de vibrație 

foarte înaltă. În cele din urmă, nivelul de sus al dimensiunii a patra se apropie de dimensiunea a cincea și 

de conceptele de Grădina Raiului, de Porțile Raiului și de Palatele Cerești. Desigur, multă lume a vizitat 

tărâmurile de sus din dimensiunea a patra. Acolo există mulți ghizi și învățători. Apropo de asta, ghizii și 

profesorii pot merge în orice parte a tărâmului astral, la nivelele mijlociu, de jos și înalt. Concluzia este 

că atunci când ajungi în tărâmul astral după ce ai murit, te mai afli încă în ciclul de încarnare al 

Pământului, ceea ce înseamnă că te vei naște din nou în dimensiunea a treia. Te vei naște în alt corp, pe 
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Pământ. În anumite situații, te vei naște într-un corp de energie adecvat, pe altă planetă. Dacă rămâi în 

dimensiunea a patra după ce mori, asta înseamnă că rămâi în procesul de încarnare tri-dimensional. 

Ascensiunea îți oferă oportunitatea de a te elibera din pocesul de încarnare de pe Pământ și te învață 

cum să o faci, ca să mergi într-un tărâm superior. Este un proces al grației pentru că este nevoie de o 

energie foarte mare, de conștientizare energiei și de perceperea câmpului de energie, ca să absolvi 

școala Pământ. Mulți din voi nu ajungeți la acest câmp de percepție înalt în această viață, fără a fi 

ajutați. Pot să vă spun că în prezent este disponibil mult ajutor, ca să vă ridicați vibrația. O parte din 

ajutor vine de la energia de transformare a Ascensiunii însăși. Energia Ascensiunii aduce o lumină nouă, 

frecvențe noi și noi oportunități. 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun, 

Un membru al familiei mele este infractor deținut la pușcărie, și probabil este sociopat. El ne-a 

manipulat pe mine și familia mea, în cea mai mare parte a vieții mele. 

Cu ajutorul psihoterapiei, am reușit să fixez granițe în relația cu acest om. A încercat să îi întoarcă 

împotriva mea pe alți membri din familie, pentru că nu i-am permis să mă atace. M-a asaltat cu violență 

fizică, după care am încetat orice contact cu el. 

Alți membri ai familiei l-au împuternicit oferindu-i bani, de câte ori avea nevoie. 

Între timp a decedat, în împrejurări dubioase. Nu vreau să intru în detalii. 

Am rămas cu o îndoială și mă întreb: dacă aș fi abordat altfel situația, poate aș fi putut să îl ajut mai 

mult. 

Să încerc să mă conectez cu sinele lui spiritual? Oare mai pot face ceva pentru el? 

Îți mulțumesc pentru răspuns. 

Dragă Prietenă, 

Ce relație grea ai avut de gestionat, iar acum te confrunți cu durerea și vinovăția! 

Aplaud hotărârea cu care ai fixat granițe și nu l-ai mai lăsat să te manipuleze. Nu este un act de iubire să 

lași pe cineva să profite de tine. Cel care profită va acumula în cele din urmă resentimente și furie. Poate 

că asta a fost o parte din lecția sufletului tău. 



 

5 
 

Știu că ai făcut mari eforturi ca să îl determini să se îndrepte, și tot așa a făcut și restul familiei. Asta e tot 

ce îi puteai oferi cu adevărat. 

El nu a putut să accepte ofertele voastre de ajutor, pentru că avea inima închisă. De asemenea, 

conectarea sa la sinele înalt era limitată, ca să nu spunem că era absentă. 

Când cineva s-a îndepărtat atât de mult de lecțiile sufletului și de călătoria sufletului, de multe ori sinele 

înalt îl cheamă acasă. Viața prezentă este oricum pierdută și dacă rămâne aici, oricum nu se mai câștigă 

nimic. 

Nu te conecta cu el, pentru că va avea nevoie de o lungă perioadă de reabilitare, conectează-te mai bine 

cu sinele lui înalt. Trimite iubirea și întrebările pe care le ai, la sinele lui înalt. Deși a decedat, el încă mai 

este dezechilibrat și mai poate să îți facă rău, din starea de conștiință joasă în care se află. 

 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 
 

Întrebări și răspunsuri 

cu David și Juliano 
 

 

Salutări și bun venit la sesiunea noastră de Întrebări și Răspunsuri. Sunt Juliano. Noi suntem 

arcturienii. 

Vreau să menționez pe scurt că este mai important ca niciodată ca voi, semințele stelare, să 

vă conectați cu interfața voastră pentadimensională, să vă conectați cu sinele 

pentadimensional și să descărcați energia pentadimensională, pentru că acestea sunt cu 

adevărat vremuri dramatice pe Pământ. Ne-ați mai auzit spunând, pe mine și pe alții, că 

aceasta este o perioadă cunoscută ca „a șasea extincție în masă”. Este vorba de o criză 

majoră în istoria planetară, pentru că atunci când are loc o astfel de extincție, există riscul 

ca viața să nu mai revină, deși în mod evident ea a mai revenit deja de cinci ori. Al doilea 

lucru de luat în considerare este că transformarea evolutivă este întotdeauna soluția pentru o 

criză planetară. Voi faceți parte (alături de noi) din avangarda transformării evolutive. 

  

Întrebare de la Corine Myers din Washington: 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Juliano, vreau să întreb despre atenționarea ta (dintr-una din meditații), când ai spus să nu 

călătorim în afara acestui univers. Când am ajuns la marginea universului, am simțit cea mai 

puternică și copleșitoare dorință de a ieși în afară. De câteva ori am ieșit parțial, dar m-am 

întors imediat înăuntru. Trebuie să fac ceva în această privință? 

  

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să fii atentă. Al doilea lucru pe care trebuie să îl 

înțelegi este că dacă ai fi ieșit din acest univers, ți s-ar fi desprins corpul astral și nu ai mai fi 

reușit să revii în corp. Nu cred că ar fi bine să ajungi într-o astfel de situație. Al treilea lucru 

pe care vreau să îl explic este un paradox – paradoxul marginii externe a universului. 

 

Universul se extinde, și face asta la viteza luminii. Așa încât dacă te gândești la „limita 

externă”, aceasta se extinde pe loc, pentru că marginea externă nu este stabilă. Atunci 

ajungi într-un paradox. Există o limită externă? Da, dar de îndată ce te gândești la marginea 

externă, aceasta se expansionează mai departe în exterior, și atunci vei spune „Am să merg la 

punctul unde ajunge”. Dar când ajungi acolo deja este prea târziu, pentru că marginea deja 

s-a extins. Mintea nu poate să înțeleagă acest paradox și este o iluzie că există o limită 

exterioară care se oprește. Este o limită exterioară fluidă. 

 

Știu la ce te gândești – „Aș putea să mă deplasez cu viteza gândului”, pentru că viteza 

gândului este mai mare decât viteza luminii. Dar asta necesită pregătire și aptitudini 

speciale, și te afli din nou în fața unui paradox. Din această cauză, dacă mintea ta ți-a arătat 

că ai ieșit dincolo de limita externă, a fost o iluzie, pentru că atunci ți-ai fi tăiat coarda 

astrală și nu ai mai fi putut reveni înapoi în corp. Este unul din paradoxurile care apar în 

meditație, privitor la univers. Timp de foarte mulți ani, oamenii au crezut că există o margine 

exterioară statică, dar recent (la sfârșitul anilor 1920), oamenii de știință au început să 

înțeleagă că universul se extinde și că marginea lui externă nu se comportă ca alte margini 

externe normale. 

  

Isobel din Marea Britanie întreabă: 

 

Dragă Juliano, 

 

În Conectarea cu arcturienii 2, spui că putem invita Kachina Galactică să coabiteze cu noi. 

Am încercat, dar nu a funcționat. Cum putem invita o ființă de evoluție înaltă să coabiteze 

cu noi, și putem invita o altă ființă de înaltă evoluție să vină și să coabiteze, în locul 

Kachinei Galactice? 

 

Trebuie să existe o rezonanță pentru ca să coabitezi cu Kachina Galactică. Cred că ai deja 

această rezonanță, altfel nu ai fi încercat. Nu știu ce metodă ai folosit, dar o parte din 

protocol implică folosirea tobelor și meditațiile în cerc, în care oamenii își cheamă ghizii 

spirituali. Este posibil ca coabitarea să nu se producă de prima dată. Vă așteptați probabil să 

faceți o meditație, să lansați invitația, și apoi vă așteptați ca ea să vină. Dar este vorba de un 

proces întreg, nu de un singur eveniment, de aceea sugerez să faceți o serie de ceremonii. 

Păstrați acolo imaginea Kachinei Galactice, și este posibil să dureze șase luni până se ajunge 
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la coabitare. Dacă ați vizita Arizona și ați merge la casa ei de pe Muntele Humphreys la 

Flagstaff, ați beneficia de o experiență mai directă și o activare mai rapidă cu Kachina 

Galactică. 

 

Activarea unei coabitări începe uneori cu vizitarea locurilor de putere unde rezidă energia 

respectivă. Uneori încurajarea unei coabitări implică executarea unor ceremonii speciale, și 

este necesar să ai răbdare. Există mulți factori variabili pentru a ajunge la starea de 

coabitare cu un spirit de evoluție înaltă. 

 

Nivelul de dezvoltare spirituală și de dezvoltare a capacităților psihice este de asemenea un 

factor important, atunci când experimentezi o coabitare. Amintiți-vă că este posibil ca 

Kachina Galactică să comunice deja cu voi prin simboluri și imagini pe care le-ați primit. 

Rămâneți deschiși pentru a primi mesaje canalizate și cuvinte de la ea. Rămâneți deschiși, 

pentru a vă activa intuiția. 

 

De asemenea, aș pune în fața mea imaginea Kachinei Galactice 

pictată de Gudrun Miller și aș medita cu această imagine. Aș 

construi o Roată a Medicinei și aș pune o imagine a galaxiei 

noastre, Calea Lactee, în camera de meditație. În cele din urmă aș 

începe să studiez despre Kachine în general, pentru că acestea fac 

parte din filozofia indienilor Hopi și a Indienilor Navajo. Studiați 

despre diferitele Kachine folosite în ceremoniile Hopi. Ar fi util să 

începeți să înțelegeți energia kachina și să începeți să lucrați cu ea; 

acest lucru ar crea o fundație potrivită pentru munca voastră. 

 

Jane Scarratt 

Coordonatoare națională GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com  

 

 

 

 

  

mailto:janescarratt@gmail.com
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Activați-vă Sistemul Reticular  

 

Intrați în mintea voastră, vizualizând creierul. 

 

 

 

 Intrați în centrul creierlui. Se numește Sistemul de Activare 
Reticulară. 

 Există acolo o valvă. 
 O deschideți încet. 
 Simțiți revărsarea unui șuvoi de lumină. 
 O porțiune mică din câmpul de energie al conștiinței unificate intră acum în conștiința voastră. - 

armonie și stare de bine. 
 Simțiți cum se extinde aura. 
 Simțiți o expansiune în interiorul vostru. 
 Deschideți valva puțin mai mult. 
 Simțiți o nouă revărsare de energie unificată și expansiune. 

Mintea voastră se ridică în Supraminte, ca să primiți energiile și capacitatea de a avea o conștientizare 

minunată a sufletului și abilități de vindecare mai puternice. 

 

Jane Scarratt 

Coordonatoare Națională GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com   

 
 

Sesiuni de Biorelativitate suplimentare 

 

Dragi prieteni, 

Începând cu vineri 8 februarie, în fiecare vineri voi conduce sesiune de biorelativitate în limba engleză. 

Sesiunile vor începe la ora 19:00 Berlin/Rome/Zürich, care corespunde la ora 18 din Marea Britanie și la 

ora 11 dimineața în Arizona. 

Un punct important de pe agenda noastră este să ne conectăm cu cât mai mulți membri din Europa, să 

ne cunoaștem mai bine și să creăm o legătură mai puternică în cadrul Grupului de Patruzeci, prin crearea 

unei rețele mai puternice și prin colaborare. 

În aceste sesiuni vom medita și vom discuta teme și probleme din Europa și de pe glob – mai ales din 

Europa. Sunt invitați membrii grupului de tot globul, care vorbesc limba engleză. 

Fiți atenți la anunțurile e-mail despre cum se poate participa. 
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Aștept cu nerăbdare să ne conectăm și să colaborăm. 

Vă binecuvântez, 

 

Cosmin Supeală 

Membru al Comitetului de Biorelativitate 

msupeala@yahoo.com 

  

Bun venit noilor membri GOF! 

 

Urăm un bun venit călduros noilor membri care au intrat în Grupul de Patruzeci între 18 

decembrie 2018 și 18 ianuarie 2019. 

  

Prenume Localitatea/Statul Țara 

Hanne   Danemarca 

Alex Mater, California SUA 

Leslie Edmond, Oklahoma SUA 

Sebastian Sibiu România 

   

 

Birgit Smothers  

Coordonator de grup în SUA 

birgit@groupofforty.com  

mailto:birgit@groupofforty.com

