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Mai multe informații despre Shimmering  
Juliano, canalizat de David K. Miller 

  
Shimmeringul se poate face și în jurul Orașelor Planetare de Lumină și în aura Pământului, și 
asta va da naștere la ceea ce noi numim Lumina de Shimmering. Aceasta este reprezentativă 
pentru un câmp de energie bazat pe interacțiuni telepatice între semințele stelare din 3D și 
energia pentadimensională. Lumina de Shimmering este un câmp de forță eteric care este 
accelerat prin lucrul cu Cristalele Eterice. Ea se poate descrie ca un câmp de energie circular 
care este distribuit în jurul unei anumite zone. Zona respectivă începe de obicei într-un cerc 
mic. Noi am descoperit că semințele stelare lucrează cu mai mare ușurință atunci când creează 
un câmp de energie de lumină de shimmering într-o zonă mică, și apoi o extind prin muncă 
telepatică, cu entuziasm. Ea poate fi extinsă în jurul unui oraș, și în final poate fi extinsă chiar 
în jurul unei planete.  

Shimmeringul implică abilitatea de a exista sub o formă care pare să pâlpâie, și ești când într-
o dimensiune, când înafara ei. O persoană care face shimmering (shimmering se traduce în 
limba română ca „sclipește și pâlpâie”) va arăta ca un om normal de pe Pământ, dar în secunda 
următoare va dispărea temporar, sau va rămâne doar silueta persoanei ca o umbră, ca o 
semnătură a câmpului de energie, vizibilă în 3D. Apoi persoana va apărea în 5D. Persoana care 
experimentează așa ceva va avea un sentiment de euforie apropiat de extaz. Acest lucru se 
petrece pentru că din perspectiva 3D, energia pentadimensională este experimentată prin 
trăirea euforică. 

Eu, Juliano, vă spun că fiecare din voi care ascultă sau citește aceste cuvinte, are abilitatea de 
a face shimmering. 

------------------------------------------------------ 
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Trebuie să știți că mai întâi vă dezvoltați abilitatea individuală de a face shimmering, și după 
aceea veți putea să duceți această abilitate în domeniul biorelativității.  

Vă vom prezenta acum un alt aspect al shimmeringului, care este conectarea stabilită în Grupul 
de Patruzeci. Cristalele Eterice au fost create ca duplicate sau dubluri ale cristalelor de la 
Templul de Cristal. Templul de Cristal conține un lac în jurul căruia se află toți cei 1600 de 
membri ai Grupului de Patruzeci, în corpurile lor pentadimensionale. Noi vă putem ajuta să vă 
deplasați prin shimmering de acolo unde vă aflați, la lacul pentadimensional. Vreau să 
vizualizați că stați așezați într-un cerc uriaș în jurul planetei. Vă aflați aproximativ la nivelul 
Lunii. Dacă ne uităm unde sunt distribuiți pe planetă cei care ascultă sau citesc aceste cuvinte, 
vedem că fiecare persoană se află într-o locație diferită, și nu se formează un cerc perfect. Dar 
din punct de vedere holografic, nu este nevoie de o amplasare echidistantă. Acum vom face 
conectări telepatice.  

Vizualizați cum prezența voastră spirituală eterică se separă de corpul fizic și acest dublu eteric 
astral se mută într-un cerc uriaș de membri GOF deasupra Pământului, la un nivel comparabil 
cu al Lunii. Corpul vostru fizic rămâne într-o stare meditativă. Voi scoate acum câteva tonuri 
și vă voi trimite energie. Veți începe să pâlpâiți și să sclipiți, vă veți muta în corpul vostru 
pentadimensional de la Templul cu Cristalul, iar la sfârșit vă veți întoarce în corpul fizic. Corpul 
vostru eteric care stă așezat într-un cerc la nivelul Lunii, este intermediarul pentru procesul de 
shimmering. Cei care vă privesc în 3D vor vedea cum câmpul vostru de energie începe să 
vibreze. Veți experimenta un sentiment de euforie când veți pâlpâi și sclipi, transmutându-vă 
în Dimensiunea a Cincea. Când auziți cuvintele și tonurile, începeți să faceți acest proces, dacă 
vreți. Cântă: O, Lumină de Shimmering! Tonuri: Tat,tat,tat,tat,tat,tat. Cântă: Lumină de 
Shimmering! 

Când vă transportați pâlpâind și sclipind prezența voastră eterică la Templul de Cristal, vedeți 
cum s-a ridicat cristalul din lac, și acum este deasupra lacului. Cristalul comunică cu celelalte 
cristale eterice pentadimensionale de pe planetă. Cântă: Lumină de Shimmering! Tonuri: 
Tat,tat,tat,tat. Acum vă setați intenția ca să aveți puterea și determinarea de a lucra cu 
această lumină pe deplin, din corpul vostru 3D.  

Acest cristal de la Templul de Cristal este conectat la Marea Forță de Atracție despre care v-
am vorbit. Este forța de atracție care trage și împinge galaxiile într-o anumită direcție. Un 
procent mic din forță, o singură rază de energie din această sursă ar fi extrem de puternică. O 
astfel de rază micuță a fost descărcată în cristalul de la Templul de Cristal. Ea este distribuită 
la fiecare din voi din vârful cristalului, la al treilea ochi al vostru, cum stați așezați în corpurile 
voastre pentadimensionale în jurul lacului cu cristalul. Stați așezați în cerc la același nivel, ca 
ființe pentadimensionale, în jurul Lacului de Cristal. Cristalul din Lacul cu Cristal a primit 
această rază de energie și forță spirituală de la Marea Forță de Atracție. Această rază se 
descarcă acum de la cristal în al treilea ochi al vostru. Puteți să descărcați acum această 
energie în corpul vostru eteric așezat la nivelul Lunii. Puteți apoi să descărcați această energie 
în corpul vostru fizic de pe Pământ. Tat, tat, tat, tat, tat. Ehoheheh. Tatatatatat. 

 

Vrem să trecem în revistă unele principii ale vindecării holografice pe care le-am menționat în 
lecturile anterioare. Distribuirea holografică a luminii de vindecare poate să pornească dintr-o 
zonă puternică, care vibrează sănătos și puternic, o zonă care susține un cristal eteric 
pentadimensional. Energia de vindecare holografică funcționează pe principiul că o parte 
reprezintă întregul. Din punctul de vedere al arcturienilor, vindecarea holografică înseamnă că 
în mod ideal ar trebui să mergeți într-o zonă cu o vibrație sănătoasă și viguroasă de pe planetă, 
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o zonă cu vibrație puternică din biosferă, și de acolo să descărcați și să distribuiți energie în 
alte zone ale planetei.  
 
Noi credem că biosfera, ca forță de energie eterică, trebuie reactualizată înainte ca alte părți 
ale planetei să intre în regimul de vindecare. Uitați-vă la gaura din stratul de ozon. Uitați-vă la 
găurile din câmpul de energie al Pământului. Uitați-vă la poluare și la zonele bolnave ale 
planetei. Vizualizați acum deblocarea liniilor meridiane de sub zona afectată, și vedeți cum 
aceasta se deschide și primește energia și forța vieții. Acum puteți vizualiza cristalele eterice 
cu care v-ați familiarizat, cum distribuie curenți puternici de forță a luminii, prin liniile 
meridiane. Această forță a luminii vibrează și reactualizează câmpul de bioenergie. Câmpul de 
bioenergie al Pământului se află acum în două dimensiuni simultan: se află în jurul Pământului 
și de asemenea în jurul dimensiunii eterice pentadimensionale a Pământului. 
 
 

Membrul sărbătorit al lunii  
 

Elizabeth HeartStar Keller este membra sărbătorită a lunii. Din 1995 ea a 
locuit când la Sedona, Arizona, când la Glastonbury, Anglia.  Lucrează ca 
astrolog și ghid la locurile sacre. Într-o canalizare cu David din 2016, 
arcturienii au sugerat ca ea să folosească termenul de „astrolog al ascensiunii 
arcturiene”, ca să descrie cu ce se ocupă. Se simte conectată la ghidul 
spiritual arcturian Helio-Ah.  
 
Elizabeth a participat la workshopul de la Prescott din 2017, unde a făcut cu 

succes peste 10 lecturi astrologice pentru membrii noștri care participau la 

workshop. A fost primită foarte bine.  

 

Elizabeth mărturisește: „Am primit atât de mult și îi sunt recunoscătoare lui David că ne 

împărtășește iubirea și înțelepciunea arcturienilor și a altor ghizi. Am devenit membră a GOF 

în anul 2005 și mi-am reînnoit recent calitatea de membru.  Aștept cu nerăbdare să întâlnesc 

oameni noi și să mă implic mai mult în munca de vindecare planetară.” 

 

Pe 28 și 29 aprilie 2018, Elizabeth HeartStar și Carol Nayach de la Londra, din Anglia, vor facilita 

un eveniment de două zile pe care arcturienii (prin Juliano) l-au numit „Intersectarea 

dimensiunilor – Experiența Stonehenge”, la Salisbury, în Anglia. David va canaliza un mesaj de 

la arcturieni în cadrul acestui eveniment. 

Această canalizare va fi disponibilă pentru membrii GOF din jurul lumii, printr-un webinar de 

pe platforma de internet GoToMeeting. David va trimite informații despre înregistrarea la 

eveniment și despre canalizările de informații pe care le va face, într-un anunț viitor. 

O puteți contacta pe Elizabeth la elizabethkeller111@gmail.com to ca să primiți mai multe  

informații despre evenimentul său de la Stonehenge. 

 

 

 

 

 

Elizabeth 
HeartStar 

Keller 

 

mailto:elizabethkeller111@gmail.com
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Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragi membri ai Grupului de Patruzeci,   
  

Aș vrea să împărtășesc cu voi o întâmplare din viața mea, ca să vă ajut să înțelegeți conectarea 

la persoanele dragi care au murit. Tatăl meu a murit acum câțiva ani. Am reușit să rezolvăm 

neînțelegerile dintre noi, înainte să moară. De fapt a citit toate cărțile lui David și s-a convins 

că există viață după moarte! Era inginer de profesie și a fost uimit de calitatea și precizia 

informațiilor care curgeau prin David! 

   

Sora mea este cu 18 ani mai tânără ca mine. Ea a fost cea care l-a îngrijit pe tata înainte de a 

muri, și era foarte atașată de el. La moartea tatei, a fost copleșită de durere. M-a întrebat de 

ce tata nu a contactat-o după moarte. Dorea cu disperare să afle dacă tata este bine în lumea 

de dincolo, și vroia să primească asigurări că el este încă alături de ea. 

  

Cam la șase săptămâni după moartea lui tata, David a ieșit să se plimbe în pădurea din spatele 

casei noastre. Tatăl meu l-a contactat și i-a spus că a tot încercat să vorbească cu sora mea 

Heidi, dar ea era atât de copleșită de durerea ei, încât nu a reușit să o contacteze. I-a  dat lui 

David mai multe informații pentru Heidi, și a vorbit într-o manieră care îi era caracteristică. L-

a rugat pe David să îi transmită informațiile lui Heidi și să îi spună să îl contacteze dintr-un 

spațiu al păcii din inima ei. 

 

M-am bucurat să aud despre transformarea pozitivă a tatei, care în cea mai mare parte a vieții 

a fost un om destul de îngust la minte, lipsit de deschidere spirituală. A fost pentru mine o 

lecție despre puterea transformării și despre posibilitatea deschiderii conștiinței! 

  

Când i-am împărtășit lui Heidi ce s-a întâmplat, a fost convinsă că era tata, din cauza felului în 

care vorbea! A primit astfel asigurările pe care le dorea, și după aceea s-a întâlnit cu el în vis. 

  

Amândoi părinții mei se află acum în planul astral și probabil că mai au de lucru în dimensiunea 

a treia. Simt o mare ușurare și întâmplarea asta m-a ajutat să renunț la restul resentimentelor 

mele față de astfel de părinți, și acum pot să îi privesc ca ființe spirituale care evoluează, care 

au avut de câștigat pentru că eu am fost în viața lor, și l-au mai avut și pe David ca ginere! 

 

Vă mulțumesc tuturor că faceți parte din Grupul de Patruzeci! Vă iubesc pe toți.  

    

Cu drag, 
 
Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Raport al Orașelor de Lumină Planetare 

 

 
 
 
Lin Prucher 
Coordonator Internațional 
linprucher@groupofforty.com  

  

Iată o formă prescurtată a unuia din mesajele din fiecare lună transmise de Juliano la 
Întâlnirea Lunară a Orașelor de Lumină Planetare. Sunt invitați toți membrii GOF. 

Lucrăm cu voi ca să creăm o rețea de Orașe de Lumină Planetare. De ce este atât de important 
acest concept de rețea, și cum se relaționează rețeaua globală a Orașelor de Lumină Planetare 
la conceptul și ideea de coeziune cuantică? Coeziunea cuantică este un termen care provine 
din conceptul de „inseparabilitate cuantică”, din domeniul fizicii. 

La nivel subatomic s-a descoperit că o particulă va afecta o altă particulă, chiar dacă cele două 
particule sunt separate. Nu contează cât de depărtate sunt particulele una de alta. În zona 
Orașelor voastre de lumină planetară se creează un câmp de energie a gândului, care 
acționează ca aceste particule. Gândurile sunt particule subatomice. Câmpurile de gânduri sunt 
de fapt o forță energetică. 
 
Amintiți-vă că ce se întâmplă într-o particulă poate afecta o altă particulă. Cheia înțelegerii 
fizicii particulelor subatomice este conștiința. Cheia înțelegerii câmpurilor de energie cuantică 
care conectează coerent un Oraș de Lumină Planetar la altul, este conștiința. Ceea ce vrem să 
spunem este că se face o conectare. Termenul de coeziune se referă la faptul că energia rămâne 
închegată la un loc. 

Orașele de Lumină Planetare nu vor fi individuale. Ele nu vor fi separate, din cauză că nu vor 
avea puterea de a rezista astfel. Ele nu vor avea coeziune globală. Ceea ce se întâmplă într-un 
oraș poate afecta și într-adevăr va afecta, și alte orașe. Dacă un oraș are probleme energetice, 
poate fi ajutat de energia din alt oraș. Dacă un oraș se confruntă cu vreme rea, de exemplu cu 
o furtună, atunci conectarea sa la alte Orașe de Lumină Planetare îl poate ajuta. 

Veniți cu noi la următoarea întâlnire a Orașelor Planetare de Lumină de pe 18 februarie la ora 
9 dimineața, ora Arizonei. Invitațiile și linkurile internet vă vor fi transmise prin e-mail cu o 
săptămână înaintea evenimentului. Vă așteptăm! 
 
Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega, 

 
Lin  
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Rapoarte ale Orașelor de Lumină Planetare de pe Glob 

Vindecare planetară / Echipa de Biorelativitate pentru echilibrarea Pământului 

   

Monika Jakli, Coordonator din Orașul de Lumină Planetar Applecross Perth, din Australia de 

Vest; Kathyn Whitehand, Sofia Souklis (nu apare în poză) și Michael Maynard, și-au luat 

angajamentul de a lucra cu curenții Oceanului Pacific ca să mențină o curgere ușoară și 

constantă, care să echilibreze tiparele meteo controlate de curenții oceanului. 

Recunoaștem devotamentul lor și munca lor pentru Pământ, și mulțumim cu această ocazie 

membrilor echipei noastre din Perth. 

Echipa GOF de Biorelativitate pentru echilibrarea Pământului se concentrează pe un meridian 

o perioadă de trei luni, apoi se mută la alt meridian. Asta înseamnă că după ce s-a lucrat pe 

un meridian, nu se mai concentrează nimeni asupra lui. Din această cauză am înființat grupuri 

mici de membri GOF și de suporteri din jurul planetei, care se concentrează și fac o meditație 

fixată pe o anumită linie de meridian. 

   

Mai avem grupuri de lucru și în următoarele locații:  

*  în California, condus de Christofer Aven  

*  în Massachusetts, condus de Keith Kreyling   

*  Trei grupuri în Australia, pe Coasta de Aur și în  

    Sydney.  

Se va forma un grup și la Melbourne în Australia, și în anul 2018 vor apărea mai multe grupuri 

în jurul planetei. 
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Dacă vă simțiți atrași să participați la acest mod de a o ajuta pe Gaia, scrieți-i lui Jane la 

adresa de e-mail janescarratt@gmail.com.  

  

 

Jane Scarratt  

Coordonator Național în Australia 

Pentru Grupul de Patruzeci 

janescarratt@gmail.com 

 

 

 
 

Întâlnirile Consiliului Bătrânilor au loc odată la două săptămâni și se încheie de fiecare dată cu  
o canalizare a lui David Miller. La întâlnirea de pe 10 septembrie 2017, el a canalizat unele 
preziceri ale lui Juliano pentru anul 2018. Juliano a spus că este normal să ne așteptăm la o 
continuare a evenimentelor și polarizărilor create în 2017.  

Așa încât ne așteptăm ca polarizările politice și economice să devină și mai puternice în 2018. 
Dar trebuie să înțelegem că ambele părți ale polarizării devin mai puternice. Asta înseamnă că 
ne așteptăm ca puterea spirituală și energia spirituală să crească în 2018. 

Trezirea spirituală globală va deveni o forță puternică. Deși mișcările spirituale de pe Pământ 

sunt foarte fragmentate în prezent, Juliano spune că în 2018 se va produce o mișcare globală 

de unificare spirituală. El ezită să pomenească numele unui lider, dar spune că mișcarea va 

include conștiința pentadimensională. 

În anul 2018 va deveni evident că Pământul se află într-o situație de dezechilibru. Pentru 

reechilibrarea Pământului va fi necesară deblocarea liniilor sale meridiane, fiindcă în prezent 

multe din ele sunt blocate de baraje construite pe râuri și de poluarea toxică din oceane. Dar 

va veni un moment în 2018 când va apărea o conștientizare planetară sporită, referitoare la 

necesitatea protejării liniilor meridiane. 

În termenii specifici referitori la evenimentele politice, Juliano prevede:  

* O criză constituțională a președinției din Statele Unite, care va duce la slăbirea puterii 
Președintelui. 

mailto:janescarratt@gmail.com
mailto:janescarratt@gmail.com
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* Referitor la Corea de Nord, se va găsi o soluție politică pentru evitarea războiului, care va 
implica China, Rusia și Statele Unite. 
 
 * În Europa va continua să existe instabilitate politică, și vor apărea mișcări politice de dreapta. 
     
* În America de Sud, instabilitatea guvernului din Brazilia și aspectele sale de dictatură vor 
continua. În același timp, mișcarea spirituală din America de Sud va deveni mai puternică și 
este posibil să apară un lider spiritual mondial din America de Sud. 

 
  

Henry Brenner 

Membru al Consiliului Bătrânilor 

henry.brenner@nyu.edu 

 

Raport Internaţional de Biorelativitate 

  

Echipa de Biorelativitate a ținut un webinar de instruire în luna ianuarie. Au participat peste 
30 de membri GOF. Echipa va continua să organizeze sesiuni de instruire trimestriale. 
 
De asemenea, comitetul a hotărât să schimbe numele Echipă de Biorelativitate în Echipă de 
Vindecare Planetară/Biorelativitate. Noua denumire va ajuta lumea să înțeleagă mai bine 
intenția noastră. 
  
Vom continua să lucrăm pe o temă diferită în fiecare lună, și ne bucurăm să raportăm că reacția 
la munca noastră a fost minunată! 
 
David K. Miller, LCSW 
Co-fondator al Grupului de Patruzeci 
 

  
 

 

mailto:henry.brenner@nyu.edu
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Comitetul Triunghiului Sacru al Nativilor Indigeni continuă să comunice cu indigenii în legătură 
cu frumoasa noastră Bijuterie Albastră, Pământul. Ni s-a spus că Triburile/Membrii Primelor 
Națiuni de pe Continentul American (America de Sud, America Centrală, America de Nord 
inclusiv Canada) și-au luat angajamentul de a-și reasuma responsabilitatea lor tradițională de 
Păstrători ai Energiei Planetei. Vulturul și Condorul s-au reunit în sfârșit! Au căzut de acord să 
nu se mai teamă de puterile guvernamentale care le-au luat puterea și drepturile. 

Așteptăm cu nerăbdare să prezentăm câțiva din acești Conducători Înțelepți în webinarele 
viitoare, pentru ca astfel să afle mai multe despre proiectul Grupului de Patruzeci. Ei vor să 
afle mai multe despre conexiunea noastră galactică și vor să ne unim eforturile și munca, ca să 
creăm un echilibru mai bun pe planetă. Suntem plini de entuziasm la ideea acestei colaborări, 
și lucrăm cu răbdare ca să le câștigăm încrederea și colaborarea. 

Vă rugăm să trimiteți rugăciuni pentru ca acești oameni curajoși să își mențină Puterea. 

Vom publica mai multe informații în curând. 

 

CoRae Lierman 

Coordonator al Triunghiului Sacru al Nativilor Indigeni 

coralierman02@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coralierman02@gmail.com


 

10 
 

  

Bun-Venit noilor membri ai GOF! 

 

Vrem să urăm un bun-venit călduros noilor membri care au intrat în Grupul de Patruzeci 

între 18 decembrie si 18 ianuarie. 

 

Prenume Stat Ţară 

 
  

Beth Vancouver Canada 

Kaoru Tokyo Japonia 

Kaye Laveta Colorado 

Marilyn Portland Oregon 

Mavis Newark New Jersey 

Monica Constanța România 

Patricia Taos NM 

Sofia Perth Australia 

 

Birgit Smothers  

Coordonator de grup în Statele Unite 

birgit@groupofforty.com  

 

 

 

 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Cercul Toţi membrii contează! 
 

Suntem încântați să îl prezentăm membrilor noștri pe Coordonatorul Regional din Nord-Est, 

Keith Kreyling. 

 

El locuiește cu familia sa la Haverhill, Massachussetts. Keith a activat în programul de 

Biorelativitate din Australia începând din momentul când a intrat în Grupul de Patruzeci, și 

își oferă în continuare serviciile ca voluntar. 

 

În săptămânile următoare vom afla mai multe despre el. Membrii din Nord-Est vor mai auzi 

știri de la Keith în săptămânile care urmează! 

 

Bine ai venit Keith! 

 

 

Birgit Smothers  

Coordonator de Grup în SUA 

birgit@groupofforty.com  

 

mailto:birgit@groupofforty.com

