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Shimmeringul 
Juliano, canalizat de David K. Miller 

 
Vom discuta mai detaliat știința shimmeringului. Shimmeringul este un proces prin care îți 
transformi sau transmuți energia din dimensiunea a treia, și astfel transporți un obiect sau o 
persoană în dimensiunea a cincea. Când faceți shimmering lucrați ca să transmutați un obiect 
sau să vă transmutați pe voi înșivă din dimensiunea a treia într-o frecvență mai înaltă 
pentadimensională. În cele din urmă lucrați ca să vă transmutați fizic în dimensiunea a cincea. 
Deveniți niște alchimiști. Deveniți niște transformatori și propriile voastre cuvinte și sunete 
completează procesul care va permite shimmeringului să vă transforme. 

Shimmeringul este un proces prin care voi, prin tonuri și alte sunete și prin alte mijloace de 
lucru psiho-energetic, vă transmutați pe voi și diferite obiecte fizice, în dimensiunea a cincea. 
Se bazează pe conceptul științific că toate obiectele din 3D vibrează la o anumită frecvență 
stabilită. Frecvența obiectului poate fi afectată prin focalizarea anumitor frecvențe rezonante 
compatibile, care ajută obiectul respectiv să se transmute în dimensiunea a cincea. Noi 
arcturienii lucrăm pe voi cu anumite frecvențe care am descoperit că vă pot ajuta când faceți 
shimmering. Interacțiunea cu tehnologia de shimmering a minții voastre și a intenției vă pot 
transforma spiritual la un nivel mai înalt. 
 
Trebuie să subliniez importanța relației dintre mintea voastră și corpul vostru spiritual, care 
interacționează cu energia de shimmering. Pentru a folosi tehnologia de shimmering este 
necesar să vă aflați deja la un nivel spiritual înalt. Interacțiunea energiei voastre mentale și 
spirituale cu tehnologia de shimmering vă va permite să transmutați energia care este prinsă 
în dimensiunea a treia. 
 
Utilizarea complexă și înțelegerea energiilor de shimmering vor putea fi folosite în final pentru 
a vă transmuta pe voi și Pământul în dimensiunea a cincea. Cer fiecăruia din voi să devină 
conștient de abilitatea de a transporta prin shimmering prezența voastră 3D la nivelul 5D. 
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Probabil că nu veți deveni imediat o ființă pentadimensională. Poate că nu veți dispărea din 3D 
ca să urcați acum la un nivel mai înalt. Dar atunci când veți asculta tonurile și sunetele 
arcturiene, veți începe să experimentați părți din shimmering. 
 
Mă puteți auzi pe mine, Juliano, cum lucrez cu voi la transmutarea energiei, prin intermediul 
acestui medium. Auziți sunetul pe care îl scot eu: "tat, tat, tat, tat, tat." 
Puteți folosi și cuvântul din engleză "shimmmerrrrrrr". Veți putea experimenta o ridicare a 
frecvenței voastre vibraționale când auziți acest ton și sunetele arcturiene. 

Simțiți cum vă vibrează și sclipește corpul vostru 3D (shimmer se traduce ca vibrează și 
sclipește). Este o senzație minunată, pe care noi o numim „fericire vibratorie”. 

 

Membrul sărbătorit al lunii  
 

 
Salutări tuturor! 

Sunt Marcella Kellett, dar mi-ar plăcea să îmi spuneți Micki. Locuiesc la 
Moorabbin în Melbourne și sunt membră a Grupului de Patruzeci din 2011. Sunt 
practicantă Reiki. 

Am aflat despre Grupul de Patruzeci când soțul meu (Frank) și cu mine am 
mers într-o duminică la un târg de vechituri, și Frank a luat de pe o tarabă 

două cărți: Noi suntem arcturienii, de Norma Milanovich și Conectarea cu arcturienii, de 
David K. Miller și mi-a spus: „S-ar putea să te intereseze cărțile astea”. Frank a crezut 
întotdeauna că eu sunt cam ciudată, din cauza interesului meu în domeniul metafizicii, 
indiferent că este vorba de vindecare sau de fenomene psihice. 

După ce am citit aceste cărți mi s-a trezi apetitul de a afla mai mult, așa încât am cumpărat 
mai multe cărți de David Miller. Doream atât de mult să îi contactez pe arcturieni și mă simțeam 
atât de inspirată și iubită, simțeam că fac ce trebuie și merg pe drumul cel bun! Așa încât am 
devenit membră GOF. 

 
În fiecare lună aștept cu nerăbdare lecturile lui Jualiano și le ascult de două sau trei ori. 

După ce vreme de câțiva ani am stat în umbră, Jane Scarratt a devenit noua coordonatoare din 
Australia. Jane m-a contactat și de atunci nu mai stau pe margine! 
 

Acum sunt prezentatoare de meditații în cadrul Orașului de Lumină Planetar din Peninsula 
Mornington. Sunt membră în Clubul Cărții, unde am întâlnit oameni uimitori care gândesc la fel 
ca mine. 

Grupul de Patruzeci îmi satisface dorința veche de ani de zile, de a afla mai mult... Sunt atâtea 
lucruri de învățat. Alături de voi, mă simt acasă! 

Cu drag, 
Micki. 

Îți mulțumim, Micki, pentru contribuția ta în cadrul Grupului de Patruzeci! 

 

 

Micki Kellett 
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Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun, 

Cred că vremea ascensiunii se apropie. Mă tem că nu voi ascensiona, pentru că nu cred că am 
dezvoltat capacități spirituale speciale! 
 
Mă întreb chiar dacă sunt cu adevărat o sămânță stelară! 

Nu ar trebui să fiu mai avansat spiritual și să îmi fi dezvoltat niște calități paranormale speciale? 

Știu doar că toată viața mea m-a interesat spiritualitatea atât de mult, încât aș putea spune că 
am făcut o pasiune pentru ea. 

Dar sunt dezamăgit de lipsa mea de deschidere spirituală. Eu doar primesc darurile celorlalți. 
Sunt recunoscător pentru asta, dar aș vrea să am propriile mele daruri! 

Ce crezi despre asta? 

Dragă prietene, 
 
Pasiunea ta pe care ai avut-o toată viața pentru spiritualitate arată că ești o sămânță stelară. 
Probabil că nici nu ai întreba despre ascensiune, dacă nu ai fi gata să ascensionezi. 

Darurile de care vorbești se pot compara cu expresia artistică. Unii din noi avem talent 
artistic și asta este minunat. Dar există și cei care apreciază arta și o sprijină, fără să fie ei 
înșiși capabili de a crea. 

Amândouă categoriile de oameni sunt profund afectați de artă. 
 
Poate că în această viață ai venit doar ca să aduci lumină și să îi susții pe ceilalți. 
 
Fii bun și blând cu tine. Și felul tău de contribuție este necesar! 
 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

 

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

 

 
 
Lin Prucher 
Coordonator Internațional 
linprucher@groupofforty.com  

  

 

Mulți oameni întreabă atunci când vor să înființeze propriul lor Oraș Planetar sau rezervația 
lor de Lumină: „Unde e locul cel mai potrivit?” Oamenii cred în mod greșit că locul ales 
trebuie să fie deja foarte pur, altfel nu ar putea fi adecvat. Dar Juliano a spus foarte clar 
la una din întâlnirile noastre globale: 

„Referitor la întrebarea dacă apa contaminată mai poate fi Rezervație Marină Planetară de 
Lumină, răspunsul este da. Puteți alege și un loc contaminat. La un moment dat zona nu a 
fost contaminată, și de asemenea în viitor zona nu va mai fi contaminată. Când lucrați cu 
Orașul Planetar de Lumină și cu Rezervația Marină Planetară de Lumină, vreau să vă 
expansionați simțul temporal. Vizualizați această zonă sacră în prezent, în trecut și în viitor. 
De multe ori este necesar să vă conectați în special cu viitorul. Atâta timp cât vă puteți 
conecta cu trecutul, prezentul și viitorul, puteți lucra cu zonele toxice, da! Veți ajuta astfel 
la accelerarea vindecării zonei respective, prin munca voastră în cadrul Rezervației Marine 
Planetare de Lumină. 

Dacă aveți întrebări pentru Juliano referitoare la Proiectul Orașelor Planetare sau la 
Proiectul Rezervației Marine Planetare de Lumină, mi le puteți trimite mie personal, chiar 
dacă nu locuiți într-un astfel de oraș și nu participați la lucrul cu el. Învățăm împreună, din 
ideile fiecăruia. Întrebarea voastră va fi de folos tuturor, așa cum s-a văzut din exemplul 
citat mai sus. 

Toți membrii GOF sunt invitați la întâlnirea lunară a Orașelor Planetare de Lumină, care 
are loc de obicei în a treia sau a patra duminică din fiecare lună. 

Invitațiile e-mail sunt trimise tuturor membrilor GOF. 
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Vă trimit și eu tuturor, binecuvântări cu Lumina Omega! 

 
Lin  

 
 

Roțile de Medicină ca generatoare 

în Orașele Planetare de Lumină 
  

Canalizare oferită de David K Miller  

davidmiller@groupofforty.com  

All rights reserved  

Roata Medicinei din Brazilia 

  

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

Țelul nostru este să vă ajutăm să aduceți acensiunea pe planeta Pământ. Idealul este să ridicăm 

Coeficientul de Lumină Spirituală al fiecărui Oraș de Lumină. Se poate atinge o anumită frecvență 

vibrațională de lumină. Se poate realiza o ridicare a vibrației care va atrage în final ascensiunea Orașului 

vostru de Lumină și ascensiunea planetei Pământ. 

Tot ce există se află la o anumită frecvență vibrațională. Există locuri de vibrație joasă și locuri de vibrație 

înaltă. Frumusețea acestei munci de vindecare planetară este că voi, semințele stelare și membrii Grupului 

de Patruzeci, puteți contribui la ridicarea frecvenței vibraționale a Orașelor voastre de Lumină. Cum puteți 

face asta? 
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Această prezentare arată cum construirea, crearea și menținerea unei Roți de Medicină ridică în mod 

direct frecvența vibrațională a unui loc și a unui oraș. 

 

 

Noaptea, la Chihuahua Mexic 

 

Energia unei Roți de Medicină este ridicată nu numai în locul unde s-a construit Roata Medicinei. Această 

energie radiază și către alte zone din orașul vostru de lumină. Ea amplifică energia înaltă pe care lucrătorii 

de lumină din zonă vor să o ridice și mai mult. În primul rând voi ridicați frecvența și energia Roții de 

Medicină, apoi în al doilea rând transmiteți în afară această energie din Roata Medicinei, către orașul 

Planetar de Lumină. 

Amintiți-vă că ați creat o graniță ca o cortină de lumină albă, un câmp de energie de protecție din lumină 

albă în jurul Orașului Planetar de Lumină al vostru. Roata Medicinei poate conlucra cu cercul de lumină 

din jurul Orașului de Lumină. Asta din cauză că acest câmp de energie protectoare din jurul Orașului de 

Lumină are două funcții: 

1. Prima funcție este să protejeze și să nu permită accesul energiilor joase în Orașul de Lumină 
pentru că energia joasă va coborî vibrația și vă va bloca, împiedicându-vă să atingeți frecvențe 
vibraționale înalte. 
 

2. A doua funcție a acestui câmp de energie protectoare pe care ați creat-o cu cristalele pe care le-
ați plantat în jurul Orașului de Lumină, este că menține frecvențele înalte generate în interior. 
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Cristalul și Roata Medicinei GOF la Lago Puelo, Argentina 

  

Dar frecvențele înalte trebuiesc generate. Este necesar să lucrați împreună ca să creați un nou echilibru, 

un nou câmp de energie, iar această Roată a Medicinei este un generator de frecvență. Vreau să subliniez 

faptul că Roata Medicinei este un generator de frecvențe înalte. 

 

Ce este un generator de frecvențe? Este o mașinărie care produce frecvențe înalte. Este o frecvență 

spirituală și această frecvență spirituală cuprinde toată Roata Medicinei, atât de puternică este frecvența. 

Are puteri de vindecare cuantică. După ce construiești câmpul de vibrație, îl amplifici, îl proiectezi, îl emani 

în afară din Roata Medicinei către întregul Oraș de Lumină și cortina sa. Câmpul de energie protectoare 

din jurul Orașului de Lumină menține această energie în interior, astfel încât voi puteți crea și susține 

frecvența înaltă, vibrația înaltă generată de Roata Medicinei. 

Această ridicare a frecvenței devine o cale pentru ascensiunea Orașului vostru de Lumină Planetar. Apoi 

sperăm că se va conecta cu alte Orașe de Lumină, pentru că în final lucrăm împreună cu voi ca să ridicăm 

Coeficientul de Lumină Spirituală al întregii planete. Știți la fel de bine ca și mine că această planetă are 

nevoie de activarea lucrătorilor de lumină, de activarea Orașelor Planetare de Lumină care să ridice 

conștiința, să ridice câmpurile de energie și Coeficientul de Lumină Spirituală al tuturor. 

Câmpul de energie protector al planetei este Inelul de Ascensiune. Am mai arătat cum câmpul de energie 

protectoare din jurul Orașului de Lumină susține energia. Vizualizați cum cortina protectoare din jurul 

întregii planete și din jurul Orașului vostru de Lumină se află în Inelul de Ascensiune, ceea ce păstrează 

frecvența de vibrație înaltă din câmpul de energie al Pământului, din câmpul de gânduri al Pământului. 

Prin urmare înțelegeți că o parte din proces este să se genereze o frecvență fizică propriu-zisă. Un 

Coeficient de Lumină Spirituală mai înalt este o frecvență, este o vibrație, iar Roata Medicinei este un 

generator de frecvență spirituală înaltă. 

Vă binecuvântez pe toți. 

Sunt Juliano. 
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Roți de Medicină din jurul lumii 
 

Următoarele imagini arată câteva exemple minunate de roți de medicină din Orașele Planetare de 

Lumină și din Rezervațiile Marine Planetare de Lumină din jurul lumii. Unele din ele au fost făcute în 

casă, altele afară. 

 

Pe Coasta de Aur 
 

 

La Purvesh în Argentina. 
 

 

De Ziua Sf. Patrick în Noua 

Zeelandă 
 

 

La Auckland în Noua Zeelandă 
 

 

Deasupra Cristalului din Grose 

Valley, Australia – construit de 

Sjoerd Tyssen 
 

 

La Polbathic în Cornwall 
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Peninsula Mornington 
 

 

La o meditație din Peninsula 

Mornington, acasă la Micki 
 

 

Acasă la Micki Kellet în 

Moorabbin, Victoria, Australia 
 

 

Peninsula Mornington 
 

    

 

La Costa Azul în Brazilia 
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Dragi frați și surori, 

 

Consiliul Bătrânilor a hotărât să lanseze o nouă serie de webinare numită Ascensiunea pentru 

începători. 

 

Aceste webinare vor oferi tuturor membrilor GOF ocazia de a pune întrebări despre ascensiunea 

personală și planetară, întrebări pe care le aveți în minte și la care nu ați găsit răspuns. Toate întrebările 

sunt bune. Vă rog să nu vă autolimitați și să credeți că: „Mă fac de râs dacă pun întrebarea asta” sau „Îmi 

este rușine să pun o întrebare atât de simplă”. 

 

Fiecare întrebare este primită cu bucurie și onorată. Subliniem că dorim să deschidem acest spațiu 

împreună cu Juliano și Consiliul Galactic, pentru o înțelegere mai bună a procesului de ascensiune. Vă 

invităm să puneți întrebări. Vom aduna toate întrebările, alături de întrebările puse de membrii GOF la 

webinarele obișnuite și le vom transmite mai departe. 

 

Fiți alături de noi în efortul comun de a îmbunătăți înțelegerea și conștientizarea diferitelor aspecte ale 

ascensiunii, în cadrul Grupului de Patruzeci.  

 

Întrebările puse de voi și răspunsurile care vor veni vor fi foarte valoroase pentru noi toți. Toate 

întrebările vor fi arhivate și prezentate membrilor grupului. 

 

Fiți atenți la e-mail și la newsletter, ca să aflați când va fi webinarul. 

 

Vă onorăm și vă apreciem. 

 

Vă trimit tuturor binecuvântări, 

  

  

 Cosmin Supeală 

Membru în Consiliul Bătrânilor 
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Clubul Cărții din Grupul de Patruzeci prezintă: 

 

ÎNVĂȚĂTURI DIN TRIUNGHIUL SACRU: VOL3, CAPITOLUL 12 

  

de David K Miller  

davidmiller@groupofforty.com  

All rights reserved  

Cristalul va aduce avantaje semințelor stelare de pe planetă. El vă permite să accesați 

direct energia din dimensiunea a cincea și să o direcționați către anumite locuri de pe 

Pământ mai ușor, mai direct și mai focusat. Dintotdeauna noi am avut intenția de a 

concentra energie din dimensiunea a cincea în Pământ. 

 

Cum sunt create ancorele de energie și cum sunt ele direcționate? 

 

Este important să existe de energie pe planetă, care să primească și să direcționeze energia. 

Fără prezența unor astfel de ancore, cu alte cuvinte a semințelor stelare, răspândirea 

energiei nu se va putea face într-un mod eficient. Nu este suficient să direcționezi energie 

către o planetă și să te aștepți ca această energie să fie folosită cu succes în scopuri înalte. 

Chiar și alinierea cu Soarele Central (care va aduce un aport foarte înalt de lumină și va 

intensifica percepția) nu va fi eficientă dacă nu va fi direcționată și focusată de semințele 

stelare. 

 

Cum ne va afecta această provocare prin care va trece Pământul? 

 

Provocarea este să trăiți ca ființe de dimensiunea a cincea pe Pământ, deși sunteți în corpuri 

de dimensiunea a treia. Provocarea pentru planeta Pământ este să ascensioneze în 
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dimensiunea a cincea, deși are un corp de dimensiunea a treia. În ambele cazuri, al vostru 

și al planetei, corpurile voastre sunt supuse legii cauzei și efectului, legilor karmei și altor 

reglementări. 

 

Cum treci în dimensiunea a cincea, dacă ai corp de dimensiunea a treia?  

 

Secretul stă în intenția fermă și în conectarea minții superioare la sinele superior; cu 

ajutorul corpului vostru de lumină, vă puteți ridica în dimensiunea a cincea.  

 

Dacă ai un corp perfecționat care nu mai îmbătrânește, asta însemană că te vei muta 

într-o dimensiune superioară? 

 

Dacă ți-ai perfecționat corpul pe Pământ și ai reușit să oprești procesul îmbătrânirii, acest 

lucru nu înseamnă numaidecât că ai să ascensionezi.  

 

Atunci ce înseamnă asta? 

 

Înseamnă doar că ai realizat această minunată conexiune, dar nu înseamnă că vei urma 

numaidecât țelul sufletului și vei intra la Poarta Stelară. Este doar o manifestare a 

puterilor tale care existau neactivate în tine. Deja aveți în voi puteri de dimensiunea a 

cincea cum ar fi telepatia, intuiția, călătoria eterică, vizualizarea, canalizarea mediumică 

de informații și capacitatea de a vindeca. Vă conectați acum la energia de dimensiunea a 

cincea care este emisă din cristal. În momentul în care stabiliți această conectare, 

beneficiați automat de o descărcare de lumină în celulele ADN din corpul vostru de 

dimensiunea a treia. 

 

Jane Scarratt 

Coordonator Național în Australia 

pentru Grupul de Patruzeci 

janescarratt@gmail.com  

 

  

mailto:janescarratt@gmail.com
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Știați că?  

Kachina Galactică 

 

Kachina Galactică este o interfață eterică spirituală de intermediere, care vă permite să vă conectați la 

Soarele Central. Există o teorie interesantă despre venerarea Soarelui. 

Probabil vi s-a spus că venerarea Soarelui este o practică primitivă. Dar Soarele deține un fir eteric special 

de conectare la Divin. Soarele deține cheia pentru crearea materiei. 

Materia este creată prin Soare și injectată în univers. Prin urmare ceea ce crează Soarele vine din lumina 

Tatălui. 

Soarele Central al galaxiei este o energie foarte puternică, atât de puternică încât echilibrează toate 

sistemele planetare, toate ființele spirituale și toate sistemele solare. Consiliul Galactic lucrează cu câmpul 

de energie al Soarelui Galactic. Tatăl a spus că există o ierarhie cu trepte care se deschide către toți cei 

care intră în conștiința divină. Aceste deschideri sunt îmbrățișate de lumina Shekhinah. 

Kachina Galactică este o interfață spirituală care vă va ajuta să lucrați cu Consiliul Galactic. Ea vă va ajuta 

să vă restabiliți Sinele Galactic. Voi trăiți pe multe nivele ale ființei. Speranța mea este că vă veți activa 

suficient ca să experimentați Sinele Galactic în această încarnare. 

Fiecare din voi are un loc în Consiliul Galactic. Prezența voastră este dorită. Consiliul finalizează deciziile 

privitoare la ascensiunea Pământului. În timp ce vorbim sunt autorizate noi forme gând de lumină, care să 

pătrundă în gândurile voastre. Kachina Glactică este o reprezentare a acestor noi forme gând. Este o 

activare pentru subconștientul și inconștientul vostru. Meditați asupra acestui simbol și asupra conceptului 

de kachina galactică și la energia ei. 

Kachina este un intermediar. Ea este diferită de Shekhinah. Shekhinah este o prezență. Kachina este o 

formă gând intermediară care reprezintă o forță spirituală, o lumină spirituală. Pentru multă lume este dificil 

să experimenteze lumina spirituală. Această formă gând este o modalitate de a experimenta acest lucru. 

S-ar putea spune că într-un fel și voi sunteți forme gând. Toate ființele sunt forme gând din lumina Tată / 

Mamă. 

Sunt prietenul vostru, Sananda. 

Învățături din triunghiul Sacru, Volumul 1 Capitolul 21, de David K Miller. 
 

Jane Scarratt 
 
Coordonator Național în Australia 
pentru Grupul de Patruzeci 
 
janescarratt@gmail.com 

  

mailto:janescarratt@gmail.com
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Întrebări și răspunsuri 

cu David și Juliano  

 

Larisa din Germania întreabă... 

 

În lectura din luna aprilie, Juliano vorbește despre sufletele blocate repetitiv în planul 

astral inferior. Întrebarea este cât timp vor rămâne blocate acolo și de ce nu se pot 

trezi? 

Întrebarea se referă la cei blocați în planurile inferioare din dimensiunea a patra. Pentru a 

răspunde este necesar să vorbim despre timp și despre relația dintre timpul din dimensiunea a 

treia și timpul din alte dimensiuni. Când întrebați cât timp rămâne blocat cineva, asta se 

referă la timpul nostru din dimensiunea a treia, sau la timpul experimentat de ei în 

dimensiunea a patra? Din perspectiva timpului de pe pământ, ar putea de exemplu să rămână 

blocați până la cinci ani, dar din perspectiva lor din dimensiunea a patra, s-ar putea ca pentru 

ei totul să dureze numai cinci zile. 

De ce sunt blocați? Din cauza nivelului scăzut de conștiință, din cauza karmei și de asemenea 

din cauza lipsei de înțelegere; în unele cazuri s-au mai făcut și greșeli în dimensiunea a patra. 

 

De ce nu pot fi salvați și scoși de acolo? Din cauza conștiinței joase și fiindcă nu au urmat 

lumina, pentru că nu au fost conștienți atunci când au murit. Mulți maeștri înălțați vorbesc 

despre importanța menținerii pe cât posibil, a unei stări depline de conștiință în timpul 

tranziției. 

A doua parte a răspunsului are de a face cu Cartea Tibetană a Morților și Bardo, care spune 

că există anumite etape în procesul morții. Poate că asta are să vă șocheze, dar procesul 

morții nu se încheie când spiritul părăsește corpul. Asta e numai partea terestră. 

Mai există o altă parte a procesului, care se petrece în lumea de dincolo. Se vorbește despre 

asta în Cartea Tibetană a Morților. Cartea este corectă și detaliată, și este o carte strălucită. 

Cartea vorbește despre procesul morții după moartea fizică de pe Pământ. Există anumite 

etape prin care se trece, există aproximativ patruzeci de bardo diferite, patruzeci de etape 

pe care le traversezi, și în fiecare etapă pot exista blocaje. Acesta este motivul pentru care 

în această carte tibetanii lucrează cu spiritul oamenilor după moarte. 

Este aceeași idee întâlnită și în perioada de doliu la evrei – evreii stau și meditează sau se 

roagă pentru persoana decedată, timp de două săptămâni după moarte. Uneori se aprind și 

lumânări. În religia creștină există priveghiul. Și asta este bine, dar nu se ia în considerație 

ceea ce este exprimat în Cartea Tibetană a Morților – parcursul sufletului după moarte. În 
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parcurgerea etapelor din călătorie de după moarte, pot să apară multe blocaje. O ființă 

iluminată încarnată pe Pământ poate să meargă în locul unde a murit persoana și să 

vorbească apoi cu ea și să o elibereze, dar există salvatori și în lumea de dincolo, există 

centre de reabilitare unde spiritele sunt instruite cum să salveze spiritele prinse în astralul 

inferior. 

Din nefericire sau nu, în funcție de karma, uneori se hotărăște ca persoana să rămână o 

vreme în starea aceea nefericită, pentru că asta îi arde karma. Este aproximarea cea mai 

exactă a conceptului de iad, unde ești prins într-o manieră repetitivă. Am putea dedica 

întreaga lectură acestui subiect. 

 

Jane Scarratt 

Coordonator Național în Australia 

Pentru Grupul de Patruzeci 

 

janescarratt@gmail.com 

  

Cristalul eteric 

  

Vreau să vizualizați acum un cristal eteric. Puteți avea cu voi și un 

cristal fizic. E foarte bine. Dacă aveți un cristal fizic, vă rog să îl țineți 

în mână. Dacă nu aveți unul, vreau să vizualizați un cristal eteric de 

orice mărime sau formă vreți. 

Vizualizați apoi Lacul cu Cristal de pe Arcturus, și proiectați-vă acolo 

acum! Vizualizați cum stați așezați pe malul lacului arcturian într-un cerc mare de oameni, care 

înconjoară lacul. Vă aflați în corpul vostru pentadimensional. Corpul vostru pentadimensional are 

mari puteri de vindecare și poate depăși ușor energiile dense din dimensiunea a treia. De asemenea 

este important să știți că corpul vostru pentadimensional poate calibra pentru voi o lumină specială 

de vindecare, adaptată anume pentru corpul vostru și pentru nevoile voastre specifice. 

În timp ce stați așezați la malul lacului în corpul vostru pentadimensional, uitați-vă la dreapta și 

vedeți acest cristal eteric. Are aproximativ 24 de centimetri înălțime și a apărut deodată în dreapta 

voastră. Luați cristalul și îl ridicați. Îl țineți în mâna dreaptă. Vedeți și simțiți marea energie de 

vindecare a cristalului. Cristalul are o lumină albastră minunată. 

Acum, cu gânduri înalte pentadimensionale, trimiteți o putere specială de vindecare cuantică în 

cristal și calibrați-o după necesitățile specifice ale corpului vostru tridimensional. Calibrați acum 

această lumină de vindecare! 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Acest cristal este umplut cu o lumină de vindecare specială, pentadimensională. Aceasta vă poate 

vindeca stările sufletești. Poate vindeca toate problemele voastre specifice. Calibrați acum lumina 

de vindecare folosind mintea voastră pentadimensională și puterile Lacului cu Cristal, trimițând 

lumina cuantică de vindecare, la care aveți acces în dimensiunea a cincea. Cristalul se află acum în 

mâna voastră. 

Voi număra până la trei și vom face shimmering, apoi veți reveni în corpul vostru tridimensional, cu 

cristalul în mână. Unu, doi, trei. Shimmmeerrrrr – reveniți în corpul vostru tridimensional cu acest 

cristal, cu acet minunat cristal eteric în mână. 

Dacă aveți lângă voi un cristal fizic, luați-l în mână și uniți energia cristalului eteric cu energia 

cristalului fizic de pe Pământ. Dacă nu aveți cu voi un cristal fizic, la sfârșitul acestui exercițiu veți 

căuta un cristal și veți uni energia lui cu energia cristalului eteric. Dacă nu aveți nici un fel de cristal 

fizic, energia cristalului eteric rămâne disponibilă pentru voi oricum. 

Acum permiteți-i acestui cristal să emită lumină de vindecare în aura voastră. Acest cristal de 

vindecare emite lumină de vindecare în aura voastră. Este calibrat special pentru nevoie corpului 

vostru fizic, și vă umple aura acum. 

Lumina cuantică de vindecare din acest cristal eteric v-a umplut acum aura și va fi în continuare 

disponibilă pentru voi. 

Este calibrată să vă aducă cea mai mare și mai eficientă vindecare. 

Extras dintr-o lectură a lui Juliano 

  

Jane Scarratt  

Coordonator Național în Australia 

Pentru Grupul de Patruzeci 

janescarratt@gmail.com 

 
 


