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Ascensiunea și Consiliul Bătrânilor 
Juliano, canalizat de David K. Miller 

Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 
  

Principala misiune a Consiliului Bătrânilor din GOF se concentrează pe interacțiunea cu Consiliul 

Bătrânilor Galactic și pe aducerea de feedback despre progresul omenirii, în special despre 

progresul omenirii pe drumul de ascensiune. Principala problemă se referă la cât de pregătită 

este omenirea pentru ascensiune. Ce înseamnă să fii gata? Membrii familiei de lumină care se 

află acum pe Pământ probabil că nu au abilitatea de a atinge nivelul de conștiință necesar ca să 

poată ascensiona fără ajutor. 

De ce este necesar să atingi un anumit nivel de conștiință ca să ascensionezi? S-ar putea 

compara cu o școală. Imaginați-vă că sunteți în clasa a zecea, apoi datorită faptului că sunteți 

foarte buni, sunteți mutați în clasa a douăsprezecea. Dar în noile condiții: 

 Veți face calcule complexe, nu numai algebră simplă.  
  

 Vi se cere să scrieți cărți filozofice complexe, în loc să scrieți un simplu eseu. 

 Vi se cere să faceți vindecări spirituale complexe asupra ființelor din 3D, față de 
activitatea de asistent medical de dinainte. 

Înțelegeți ce vreau să spun. Ideea este că veți avea de făcut o muncă la nivel avansat, dar este 

posibil să nu aveți cunoștințele și pregătirea din cele două clase peste care ați sărit. Cum vă veți 
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descurca? Este nevoie să capeți cunoștințele și pregătirea din clasa a unsprezecea, înainte să 

treci în clasa a douăsprezecea, afară doar de cazul în care ești foarte avansat. Există elevi care 

termină liceul la vârsta de 12 ani, pentru că sunt dotați cu abilități extraordinare. Este nevoie de 

o combinație în care poți accesa resurse înalte și dimensiuni înalte. 

 

Uitați-vă la exemplul lui Abert Einstein, care a fost una din mințile cele mai strălucite din secolul 

XX.  El putea accesa dimensiuile înalte și avea abilitatea de a folosi acest acces pentru a rezolva 

probleme tridimensionale. Nivelul său de acces mergea mult mai departe decât puteau accesa 

majoritatea oamenilor. Einstein avea un astfel de acces. Ceea ce căutați voi este accesul la 

cunoașterea spirituală înaltă.  

Pentru ascensiunea voastră, voi căutați acces la energia spirituală înaltă, la energia 

transformatoare. Teoria ascensiunii este la fel de revoluționară ca munca lui Einstein la Teoria 

Relativității. Lucrăm împreună cu voi ca să explorăm gradul actual de pregătire al omenirii, față 

de ideea de ascensiune. Cât este omenirea de pregătită ca să accepte acest concept? După 

părerea mea, o parte din problemă constă în faptul că este nevoie de o fundație spirituală mai 

bună pentru a se accepta și integra învățăturile despre ascensiune. Cum va arăta această nouă 

fundație energetică, este ceva ce vom explora în munca noastră împreună din viitor. 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 

 

Membrul sărbătorit al lunii 

  
Carla Virella este membrul sărbătorit al lunii.  

 

Carla trăiește la Rio de Janeiro și este coordonatoare a Grupului de Patruzeci de la Rio 

de Janeiro încă din anul 2015. De asemenea ea este coordonatoarea tuturor celor 16 

Orașe Planetare de Lumină și Rezervații Marine de Lumină din Brazilia. Și ca și cum 

toate astea nu ar fi de ajuns, mai este și membră a Consiliului Bătrânilor din Grupul de 

Patruzeci. 

Carla se consideră a fi o Terapeută Transpersonală a Sufletului și Trupului. Ea este o profesoară care 

predă Vindecarea Multidimensională Arcturiană, care a lucrat cu peste două sute de studenți în Brazilia 

și Portugalia. 

Carla și-a dat Masteratul în domeniul Terapiei prin Biosinteză și în Neurofiziologie, și a petrecut șase ani 

sudiind optsprezece nivele din Frecvențele strălucirii, o uimitoare metodă pleiadiană de vindecare. După 

toate aceste studii și pregătiri, ea a creat o metodă numită Vindecare Stelară. 

 

 

Carla Virella 
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Carla predă Noile Tehnologii Arcturiene, pe baza informațiilor din cărțile lui David Miller.  Recent, Carla și 

Luciano au lucrat împreună ca să promoveze filmul Bijuteria Abastră, în Brazilia. Filmul a avut mare 

succes și a ajuns la peste 115000 de vizionări pe YouTube.  

De asemenea, Carla a coordonat câteva webinare cu David pentru Brazilia, și organizează un webinar în 

Brazilia, programat pe 1 iulie 2018, în care David și Oliver au prezentări. 

Îți mulțumim, Carla, pentru toată munca și susținerea ta, în cadrul Grupului de Patruzeci.  

 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun,  

 

Mă întreb dacă se poate ascensiona după ce ai murit de bătrânețe sau boală? 

Mi-ar place să experimentez procesul de ascensiune, dar îmbătrânesc din ce în ce mai mult și 

mă întreb dacă se va întâmpla cât timp mai sunt în viață. Nu aș vrea să ratez această 

experiență! 

Un vârstnic îngrijorat 

Dragă domnule în vârstă,  

Acturienii ne-au asigurat că putem ascensiona și din Dimensiunea a Patra, după ce am părăsit 

Dimensiunea a Treia. Va fi o ascensiune completă din Dimensiunea a Patra, și nu veți rata 

marea ocazie de a experimenta Ascensiunea. 

Juliano ne-a instruit să ne trăim viețile pe deplin. Astfel avem ocazia de a continua să ne 

vindecăm, să vindecăm planeta, să ne ridicăm vibrația și să învățăm tot ce ne stă în puteri! 

 
Îți mulțumesc pentru întrebare.  
 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Canalizări de David K Miller 

davidmiller@groupofforty.com 

All rights reserved   

Spațiul Sacru și Roțile de Medicină 
  

Salutări! Sunt Căpetenia Vultur Alb. 

 

Atunci când discutăm subiectul Roții Medicinale și al Orașelor Planetare de Lumină, este necesar să 

discutăm și despre crearea Spațiului Sacru. Am putea spune că tot proiectul Orașului Planetar de Lumină 

se ocupă de crearea spațiului sacru. Din perspectiva nostră, "Spațiul Sacru" înseamnă că voi conectați 

locul pe care l-ați ales, la dimensiunea a cincea. Aceasta înseamnă că atunci când faceți o Roată a 

Medicinei, creați un coridor de lumină pentadimensional. Creați un portal pentadimensional. Un portal 

este ca o ușă care se deschide către un nivel superior. Asta înseamnă că puteți crea acest portal oriunde 

alegeți să o faceți. 

 

Este adevărat că există multe locuri sacre pe planetă. Dar îmi dau seama că posibilitățile voastre de a 

călători sunt limitate. De asemenea, unul din țelurile muncii din cadrul proiectului orașelor Planetare de 

Lumină, este crearea a mai multe spații sacre. De fapt, voi vreți să creați Spațiu Sacru în Orașul vostru de 

Lumină. Este posibil ca orașul vostru de lumină să aibă probleme energetice, poate există energii joase, 

poate există criminalitate, poate că solul sau aerul sunt poluate. 

 

Noi nu vă sfătuim să alegeți numai locuri frumoase pentru Orașul vostru de Lumină. Vrem să ridicați 

energia locurilor care au energie scăzută. Știu că în Brazilia, de exemplu, s-a lucrat la un parc frumos din 

Rio de Janeiro, unde era o rată ridicată de criminalitate. S-a lucrat cu scopul ridicării vibrației energetice. 

S-a căutat crearea unui câmp de energie a gândului spiritual și armonios. 

  

Construirea și utilizarea unei Roți de Medicină poate servi unui astfel de scop. Mai precis poate servi 

scopului de ridicare a energiei, acolo unde energia este joasă. Imaginați-vă asta, gândiți-vă la asta. Doriți 

să ridicați energia. Vreți să creați mai multe Spații Sacre, și se pot construi Roți Medicinale, chiar și în 

zonele care au vibrație joasă. Roata Medicinei poate ajuta la ridicarea vibrației. 
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Sigur că Roata Medicinii este într-un cerc. Aceasta este configurația geometrică universală, care 

reprezintă ideile înalte despre spațiu și timp. Noi spunem că în dimensiunile înalte, timpul este circular. 

Timpul nu este liniar în dimensiunile înalte. În dimensiunea de jos în care vă aflați, dimensiunea a treia, 

timpul este liniar și are un început și un sfârșit. Există trecut, prezent și viitor. Dar în dimensiunile înalte 

și în modul cum este reprezentată Roata Medicinei, timpul este circular. Trecutul, prezentul și viitorul 

interacționează în cerc. 

 

Amintiți-vă că, într-o Roată a Medicinei, există un cerc interior și un cerc exterior. Roata Medicinei este 

împărțită în patru secțiuni. Ea poate reprezenta și viața voastră personală: copilăria, adolescența, 

maturitatea și anii de aur ai senectuții, când culegi înțelepciunea vieții. Fiecare secțiune a Roții Medicinei 

are un mesaj și o învățătură pentru voi, la nivel personal. Centrul Roții Medicinei reprezintă Sinele vostru 

Înalt unificat, care reunește toate aspectele voastre. 

 

Vă puteți ruga într-o Roată a Medicinei și puteți folosi Roata de Leac ca instrument de putere arcană. 

Amintiți-vă că puterea arcană este creșterea și întărirea puterii gândului. Este ca un fel de voltaj al 

gândului, ca să zicem așa. Cu cât este mai puternică forța gândului, cu atât mai mare va fi efectul 

gândurilor voastre asupra Noosferei și a direcționării și modificării construcțiilor de gânduri. 

 

Roata Medicinei este un Instrument Spiritual universal, deși a fost dezvoltată și folosită inițial de 

popoarele native amerindiene din America de Nord. Dar în realitate ea este un instrument galactic. Veți 

vedea că ideea circularității se regăsește și în templele arcturiene. Adunați-vă și construiți Roți 

Medicinale în orașele voastre de lumină. Întăriți energia spirituală a Pământului. Amintiți-vă că Roata 

Medicinală poate fi folosită atât pentru vindecarea personală, cât și pentru vindecarea planetară. 

 

În cele din urmă dorim să lucrăm cu voi în așa fel încât toate Roțile de Leac din fiecare Oraș Planetar de 

Lumină să se conecteze la o Rețea de Roți Medicinale. Această conectare a Roților Medicinale de pe 

toată planeta va ridica Coeficientul de Lumină Spirituală al întregului Pământ. Voi, ca membri ai Grupului 

de Patruzeci și ca lucrători ai Proiectului Orașelor Planetare de Lumină, vă aflați într-o poziție foarte 

bună ca să conectați energetic Roțile de Medicină din jurul planetei. Chiar și acum aveți reprezentanți în 

multe zone diferite de pe glob, de aceea sunteți într-o poziție foarte bună ca să lucrați la un eveniment 

în care să se conecteze toate Roțile de Medicină din Grupul de Patruzeci și din Orașele Planetare de 

Lumină. Un astfel de eveniment poate avea un puternic efect energetic de formatare a Noosferei și de 

ridicare a conștiinței spirituale pe planetă. 

 

Roata Medicinei este un simbol al conștiinței înalte. Este recunoscută universal, chiar și de cei care nu 

știu ce este o Roată a Medicinei. Este un instrument spiritual extraordinar, pe care îl puteți folosi în 

Orașele Planetare de Lumină și acasă, în grădina personală. Este un instrument care vă va ajuta să vă 

conectați spiritual la toate ființele de conștiință înaltă de pe planetă și din galaxie. 

 

Toate vorbele mele sunt sacre. Suntem cu toții frați și surori. Sunt Căpetenia Vultur Alb. Ho! 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Roțile de Medicină ca generatori  

în Orașele Planetare de Lumină 

  

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturenii. 

  

Scopul nostru este să vă ajutăm să ascensionați planeta Pământ. Idealul este să ridicați Coeficientul de 

Lumină Spirituală al fiecărui Oraș Planetar de Lumină. Se poate ajunge la o anumită frecvență de vibrație 

energetică. Se va ajunge la o ridicare a vibrației, care va atrage după sine ascensiunea Orașului de 

Lumină și ascensiunea planetei Pământ într-o nouă realitate. 

 

Amintiți-vă că tot ce există se află la o anumită frecvență vibratorie. Există locuri cu o vibrație energetică 

joasă. Există și locuri cu o vibrație energetică înaltă. Frumusețea muncii de vindecare planetară este că 

voi Semințele Stelare, membrii Grupului de Patruzeci, puteți să contribuiți la ridicarea frecvențelor de 

vibrație ale Orașelor voastre de Lumină. Cum puteți realiza acest lucru? 

  

Energia unei Roți de Medicină ridică energetic nu numai locul unde a fost construită; ea radiază și către 

alte părți din orașul de lumină în care a fost amplasată. Ea amplifică energia înaltă pe care voi și alți 

lucrători de lumină vreți să o ridicați. Mai întâi ridicați frecvența energetică din Roata Medicinei, apoi 

urmează partea a doua a protocolului, când trimiteți energia din Roata de Leac în afară, către orașul de 

Lumină. 

 

Amintiți-vă că ați creat o graniță în jurul Orașului Planetar de Lumină. Ați creat un câmp de energie 

protectoare, o cortină de lumină albă în jurul Orașului Planetar de Lumină. Roata Medicinală poate lucra 

împreună cu acest cerc de lumină albă din jurul Orașului vostru de Lumină. Câmpul de energie 

protectoare din jurul Orașului de Lumină servește două funcții: 

1. Prima funcție este de protecție, nu dă voie energiei joase să intre în Orașul de Lumină, pentru că 
energia joasă ar coborî vibrația și v-ar bloca, așa încât nu ați mai putea menține vibrațiile înalte. 
  

2. A doua funcție a acestui câmp de energie protectoare pe care l-ați creat cu cristalele pe care le-
ați plantat în jurul Orașului de Lumină, a doua funcție este să mențină frecvențele înalte care 
sunt generate.  

Dar mai întâi trebuie să generați frecvențele înalte. Trebuie să lucrați împreună ca să creați un nou 

echilibru, un nou câmp de energie, și Roata Medicinei este un generator de frecvență. Vreau să subliniez 

acest punct, că Roata Medicinei este un generator de frecvențe înalte. 

 

Ce este un generator de frecvențe? Un generator este o mașină care produce o frecvență înaltă. În cazul 

nostru, Roata Medicinei creează frecvența înaltă. Este o frecvență spirituală și această frecvență 

spirituală cuprinde toată Roata Medicinei. Această frecvență este atât de puternică încât are puteri de 

vindecare cuantică. După ce construiți câmpul de vibrație, îl amplificați. Îl proiectați. Îl emanați în afara 

Roții Medicinale, către întregul Oraș de Lumină și cortina de protecție din jurul orașului, care menține 
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energia din interior, astfel încât să puteți în continuare crea și susține energia înaltă, vibrația înaltă pe 

care a generat-o Roata Medicinei. 

  

Această ridicare a frecvenței deschide calea pentru ascensiunea Orașului Planetar de Lumină în care vă 

aflați. Apoi sperăm că vă veți conecta la alte Orașe de Lumină pentru că, în ultimă instanță, lucrăm 

împreună cu voi ca să ridicăm Coeficientul de Lumină Spirituală al întregii planete. Știți la fel de bine ca 

mine că această planetă are nevoie de activarea lucrătorilor de lumină, de activarea Orașelor Planetare 

de Lumină care să ridice conștiința, care să ridice câmpurile de energie și Coeficientul de Lumină 

Spirituală al tuturor. 

  

Câmpul de energie protectoare al planetei este Inelul de Ascensiune. Am mai vorbit despre câmpul de 

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

protectoare din jurul planetei și cortina din jurul Orașului vostru de Lumină păstrează frecvența înaltă 

din câmpul energetic al Pământului, din câmpul energetic al orașului și din câmpul de gânduri. 

 

Ați văzut că o parte din acest proces constă în generarea unei frecvențe fizice propriu-zise. Un Coeficient 

de Lumină Spirituală este o frecvență, este o vibrație. Iar Roata Medicinei este un generator de 

frecvență spirituală înaltă. 

  

Vă binecuvântez. 

  

Sunt Juliano.   

 

 

Raportul Orașelor de Lumină Planetare 

 

 
 
 
Lin Prucher 
Coordonator Internațional 
linprucher@groupofforty.com  
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Roțile de Medicină ca generatori!   

  

Vreți să dați mai departe iubire și lumină în timp ce vă jucați? Asta facem noi la întâlnirile din 

Orașele Planetare de Lumină! Ne întâlnim și ieșim în natură – uneori în parcuri, alteori la 

mare sau lângă un lac, lângă cristalele eterice, în Orașul Planetar de Lumină, sau ne 

întâlnim în casele noastre confortabile, pline de iubire. Petrecem ceva timp împreună, 

împărtășim povești și noutăți, și facem meditația obișnuită, care este trimisă apoi mai 

departe în jurul lumii. Literalmente. Activăm energia și o trimitem mai departe la toate cele 

48 de Orașe Planetare de Lumină active, și la Rezervațiile Marine de Lumină de pe patru 

continente. Suntem cu toții conectați. (Întotdeauna mai e loc pentru un nou Oraș de Lumină. 

Veniți alături de noi și înființați unul în zona unde locuiți.) 

  

Va fi minunat! Putem întări vibrațiile de lumină fără efort în timp ce facem altceva, pentru că 

suntem isteți! Putem folosi un generator pe care tocmai l-am descoperit. Poate că îl aveam 

dinainte și l-am mai folosit și în trecut, dar acum știm mai multe despre el; și cu cât știm mai 

mult și cu cât este mai puternică intenția noastră, cu atât va fi el mai eficient! 

  

Mulți din voi aveți Roți de Medicină în Orașele voastre Planetare de Lumină sau în casele și 

grădinile voastre, chiar dacă nu aveți un Oraș Planetar de Lumină. Roata Medicinei este un 

instrument puternic pe care îl puteți folosi. Amintiți-vă asta atunci când ne conectăm unii la 

alții, în cadrul acestui proiect. Rezultatele sunt sinergetice, exponențiale și cuantice! Ele 

atrag mai aproape ascensiunea: ascensiunea personală, ascensiunea Orașului Planetar de 

Lumină, și ascensiunea planetei. 

 

Vă trimit și eu tuturor, binecuvântări cu Lumina Omega! 

 
Lin  
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Știați că..? 
 

O tehnică simplă căreia nu prea i-am acordat atenție, este vizualizarea. Cu cât ne folosim mai 

mult puterea arcană a gândului, și ne utilizăm imaginația ca să vizualizăm cât mai puternic 

posibil, cu atâta ne crește puterea de a manifesta ceva. De câte ori intrați în meditație și 

vizualizați ceva, indiferent ce, faceți asta cu intenție și vizualizați cu forță cât mai mare. 

Această tehnică poate fi extrem de puternică, atunci când facem asta mai mulți inși simultan. 

Acesta este mesajul pe care tot ni-l reamintesc arcturienii. 

Cercurile din lanurile de grâu sunt exemple de energie cosmică adusă pe pământ. Cercurile 

din lanurile de grâu comunică la nivel adânc cu sistemul de buclă feedback al Pământului. 

Există mulți factori care sunt implicați în echilibrarea și menținerea planetei: biosfera 

Pământului, curenții oceanici, tiparele meteo, faliile. Dar unele sisteme ale Pământului nu ies 

în evidență. Sunt Forțele Cosmice Interdimensionale, care sunt implicate în menținerea 

echilibrului planetei și al biosferei. Aceste forțe cosmice misterioase nu se pot măsura. 

Nu dispunem de date observabile din punct de vedere științific, prin care să se poată descrie 

sau măsura efectul acestor Forțe Cosmice Interdimensionale asupra planetei. Dar din 

observația noastră, putem spune că aceste forțe misterioase influențează biosfera și sistemul 

de buclă feedback al Pământului. De aceea intervențiile de pe o parte a planetei pot afecta 

alte părți ale planetei. Astfel, cercurile din lanurile de grâu dintr-o parte a lumii pot afecta 

toată planeta! Efectul cosmic interdimensional provine din forțe galactice puternice, cum ar 

fi alinierea la Soarele Central, care descarcă lumină cosmică din anumite sisteme stelare cum 

ar fi Arcturus, și activează Inelul de Ascensiune. 

Inelul de Ascensiune a fost creat interactiv, pentru ca Semințele Stelare să poată simți 

efectul Luminii Interdimensionale. Acest lucru ajută Semințele Stelare să aplice Lumina de 

Vindecare Interdimensională în sistemul de buclă feedback al Pământului. Inelul de 

Ascensiune descarcă lumină din dimensiunea a cincea, care poate fi folosită pentru vindecări 

speciale pe Pământ, și pentru Pământ. 

  

Extras din David K. Miller, Conectarea cu arcturienii 2: capitolul 24 - Transformarea Planetară din 

perspectivă galactică 

  

Jane Scarratt 

Coordinator GOF în Australia  

janescarratt@gmail.com 

 

 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Întrebări și răspunsuri cu Juliano 
Canalizate de David K. Miller 

Ryner din Canada întreabă ....  

 

  

Juliano, înțeleg că în vremuri normale există liber arbitru și probleme karmice în 

dimensiunea a treia. Dar acestea nu sunt vremuri normale pentru noi. Spirite astrale de 

joasă frecvență din dimensiunea a patra, interacționează cu oamenii și îi fac să comită 

crime – de exemplu atacuri în școli, soldate cu împușcarea unor clase întregi, etc. Dar 

există Intervenție Divină. De ce nu intervin spiritele înalte din dimensiunea a cincea, să 

descarce pentru oamenii din dimensiunea a treia principii înalte, cum ar fi iubirea 

necondiționată, compasiunea, meditația și așa mai departe? 

 

Juliano l-a rugat pe Arhanghelul Mihail să răspundă la întrebare. 

 

Întrebarea despre intervenția divină și lucrul maeștrilor pentadimensionali asupra dimensiunii a 

treia este veche de când lumea, și are de a face cu motivul pentru care atâtea lucruri groaznice 

se petrec pe pământ. Chiar este aceasta Voia Domnului? De ce nu intervin maeștrii 

pentadimensionali? De ce nu intervine Creatorul în aceste vremuri foarte dificile? 

 

Răspunsul nu este simplu, și voi aborda întrebarea pe mai multe nivele. Voi răspunde la un 

nivel extern și la un nivel intern. La nivel intern trebuie să spunem că un om normal, cu abilități 

normale de înțelegere și cu o perspectivă normală a lucrurilor, nu vede tabloul integral al 

evenimentelor care se petrec pe planetă. Să ne uităm de exemplu, la Arborele Vieții. Există 12 

sfere. Fiecare sferă reprezintă un nivel karmic diferit de interacțiune cu alte sfere. Dar voi vedeți 

numai sfera de jos, sfera realității. Această sferă se numește Regatul de pe Pământ. Voi nu 

vedeți celelalte elemente care intervin, și de aceea atunci când spuneți că maeștrii din sferele 

înalte nu intervin și că lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie, spuneți asta dintr-o perspectivă 

limitată, fără acces la o perspectivă mai largă. Veți avea acces la o perspectivă mai largă numai 

atunci când veți merge în dimensiunile superioare. 

 

Un alt răspuns, răspunsul interior, ar fi: De unde știți că ei nu intervin? Răspunsul meu este că 

ei chiar intervin. Poate nu o fac așa cum credeți voi că ar trebui, sau nu vor să vă facă pe plac... 

Dar iarăși subliniez că voi nu știți ce karma aveți, nu știți toate elementele care intervin în 

ecuație. Ăsta ar fi primul răspuns. 

 

La un alt nivel au avut loc o mulțime de intervenții. Dacă vă amintiți, în anul 2012 exista o mare 

probabilitate de a se produce evenimente de sfârșit al timpului. S-a produs atunci o intersectare 

stelară, și acest moment era marcat în Calendarul Mayaș cu preziceri apocaliptice. Dar 
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catastrofa planetară prezisă nu s-a mai produs. Mai există și alte evenimente de natură divină. 

Poate că este important să vă amintiți binecuvântările de care se bucură planeta, și 

binecuvântările din viața voastră. 

 

La nivel exterior, am să vă rog să faceți distincție între modul în care credeți voi că ar trebui să 

decurgă lucrurile în ciuda influențelor karmice, și modul în care consideră mintea Creatorului că 

trebuie să decurgă lucrurile. Cu abilitățile voastre limitate, voi nu aveți acces la mintea 

Creatorului. Vă trimit compasiunea mea, pentru că știu că acestea sunt vremuri dificile, pe 

planeta voastră. 

   

Există multă suferință în lumea animalelor, există multă suferință în diferitele grupări religioase. 

Este tragic să trăiești și să vezi toate astea. Dar există un plan divin și poate că voi nu 

cunoașteți secretele interioare ale acestui plan divin. A fost și va continua să fie o interacțiune 

divină, și vă rog să faceți distincție între egoul vostru și cum credeți voi că ar trebui să decurgă 

lucrurile, și modul în care par a decurge lucrurile în realitatea voastră. 

 

Întotdeauna există oportunități pentru vindecare, oportunități pentru claritate și oportunități 

pentru vindecarea planetară. 

 
Sunt Arhanghelul Mihail. 
 

Un exercițiu spiritual pentru voi... 
 

Activați-vă cât mai bine puteți chakra coroană, pentru că 

Chakra Coroană este racordată în mod deosebit la intersectarea 

dimensiunilor. Vă puteți deschide Chakra Coroană mult mai larg 

decât o faceți în mod obișnuit, ca să primiți lumina și energia 

galactică. 

Concentrați-vă acum pe Chakra Coroană și spuneți-vă: "Îmi deschid Chakra Coroană către 

lumina înaltă care vine din Intersectarea Dimensiunilor."  

Deschideți-vă Chakra Coroană către aceste câmpuri de energie cu vibrație înaltă, care încep 

deja să curgă prin Chakra Coroană a voastră, descărcând informație înaltă și activând. Se 

simte ca și cum ar coborî un val de ascensiune în Chakra voastră Coroană. 

Folosiți-vă acum Chakra Coroană ca să amplasați un scut de protecție alb și portocaliu în jurul 

câmpului vostru de energie. Este ca un filtru. Chakra voastră Coroană va primi energia 5D prin 

acest filtru. Chakra voastră Coroană activează acum frecvența înaltă ca să își extindă 

receptivitatea, ca să primească această frecvență de lumină înaltă, care vine din 

Intersectarea Dimensiunilor. 

Calibrați-vă acum Chakra Coroană. Dați următoarea comandă: "Calibrează acum Chakra mea 

Coroană la frecvența de lumină a Intersectării Dimensiunilor." 
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Calibrarea frecvenței din Chakra voastră Coroană se extinde acum la o gamă de frecvență mai 

avansată. Când se va produce Intersectarea Dimensiunilor, veți putea să vă transportați prin 

shimmering mai ușor în alte dimensiuni. Vă veți proiecta mental mai ușor în alte dimensiuni. 

Veți putea aduce energie înaltă pentadimensională în corpul vostru tridimensional. 

Acesta este unul din cele mai mari servicii pe care le puteți aduce, și dorința noastră cea mai 

mare este să vă ajutăm în această misiune. 

Jane Scarratt 

Coordonator național în Australia 

Grupul de Patruzeci 

janescarratt@gmail.com 
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