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Descriere a exercițiului spiritual arcturian de shimmering și călătorie 

la Lacul Cristalului Arcturian  
 

de David K. Miller 

Shimmeringul este un important exercițiu spiritual arcturian și se poate folosi în multe feluri. Se poate 

folosi şi ca metodă de protejare a aurei. Te poate ajuta și să primești energie pentadimensională de la 

Lacul Cristalului Arcturian.  Iată o trecere în revistă a pașilor care trebuiesc urmați pentru shimmering și 

ca să călătorești la Lacul Cristalului Arcturian:  

1. Deveniţi conștienţi de aura voastră. 
2. Vă vizualizaţi aura de forma unui ou cosmic.  
3. Deviveniţi conștienţi de marginea exterioară a aurei, linia din jurul oului. 
4. Începeţi să vă pulsaţi rapid aura, astfel încât marginea exterioară a aurei să se sincronizeze cu 

sunetul: Intonează „ta ta ta ta ta ta ...” 
5. Când spun cuvântul shimmer (care înseamnă în limba engleză  „sclipeşte şi pulsează”), trebuie să 

ştiţi că aura voastră pulsează la o viteză atât de rapidă încât nu poate fi reprodusă prin 
sunete. Intonează: „ta ta ta ta ta ta ... shimmer, shimmmeeerrr, shimmmeerrr.” 

6. Acum vă părăsiţi corpul. 
7. Vedeţi marele coridor de lumină din jurul camerei. 
8. Aura voastră s-a separat acum de corpul vostru fizic şi este gata să călătorească cu mine. 
9. Aura voastră rămâne conectată la corpul vostru fizic prin coarda astrală. 
10. Urcaţi pe coridor. 
11. Călătorim acum prin coridor cu viteza gândului. 
12. Intonează: „ta ta ta ta ta ta ...” 
13. Călătorim prin coridor şi ajungem în dimensiunea a cincea la Lacul Cristalului Arcturian. 
14. Vă aflaţi acum deasupra lacului cu Juliano. 
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15. Vă uitaţi înspre lac şi vă găsiţi corpul vostru pentadimensional aşezat pe mal. 
16. Intraţi acum cu aura voastră în corpul vostru pentadimensional. 
17. Aura voastră primeşte energia voastră pentadimensională din această experienţă. 
18. Simţiţi cum aura voastră se ridică din corpul vostru pentadimensional. 
19. Mergeţi în vârful domului, deasupra Lacului cu Cristalul. 
20. Mă urmaţi şi intrăm din nou în coridor. 
21. Călătorim împreună cu viteza gândului prin coridor. Intonează: „ta ta ta ta ta ta ...” 
22. Ieşiţi din coridor înapoi în camera de unde aţi început meditaţia. 
23. Vă aflaţi la o înălţime de şase picioare desupra corpului vostru fizic. 
24. Aura voastră intră acum în corpul fizic, în perfectă aliniere. 

Simţiţi o energie spirituală puternică, care vă aduce vindecare.   

 
Membrul sărbătorit al lunii  

 
Robert Maldonado este membrul grupului nostru sărbătorit în această lună. 
Locuieşte la Fairhope în Alabama şi este vindecător, scriitor şi conducător al 
unui grup de meditaţie care face muncă energetică şi vindecare planetară. 
  

În 2017 a devenit membru al Grupului de Patruzeci după ce a vizionat filmul 

Bijuteria Albastră, şi este coordonatorul oraşului de lumină planetar 

Fairhope.   

  

Robert şi-a publicat recent a treia carte, Zburând cu Sinele Înalt, trezirea la 

măiestria de sine, de vânzare la Amazon sau la 

www.authorrobertmaldonado.com, în care prezintă învăţăturile arcturiene 

referitoare la conectarea la Sinele Înalt şi la conectarea dintre 5D şi 3D. 

  

Robert a spus: „Este o experienţă minunată să mă reunesc cu familia mea stelară şi să mă 

întâlnesc cu mulţi din voi la conferinţa anuală din Arizona. Este cu adevărat o mare onoare să 

reprezint Grupul de Patruzeci pentru oraşul Fairhope, Alabama şi aştept cu nerăbdare să 

contribui la viziunea de lumină a Grupului de Patruzeci pentru planetă.”  

 

Îţi mulţumim Robert, pentru munca ta la Grupul de Patruzeci. 

  

Îl puteţi contacta pe Robert la rrmaldo41@gmail.com 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 

Dragă Gudrun, 

 

 

Robert 

Maldonado 

 

  

http://www.authorrobertmaldonado.com,/
mailto:rrmaldo41@gmail.com
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Timp de mulţi ani am fost un membru activ al GOF. Este un proiect care rezonează adânc cu mine şi pe 
care îl susţin! 
  

Problema mea este că în toţi aceşti ani în GOF, nu cred că am avansat spiritual. Pentru mine este o 

provocare să particip la meditaţiile şi vizuaIizările ghidate, pentru că nu experimentez nimic! Mă gândesc 

atunci că sunt un prefăcut care nu are daruri spirituale pe care să le aducă grupului. 

  

Mă tem că sunt o piatră de moară pentru grup şi vă trag înapoi! Mă tem că nu voi ascensiona. 

 

Mulţumesc pentru îndrumare. 

 

Dragă prietene, 

  

Unul din primele lucruri pe care ni le-a arătat Juliano când am format Grupul de Patruzeci, a fost să ne 

ajutăm între noi. Când cineva este mai puternic, îl poate ajuta şi pe altul care nu este aşa de puternic. 

Nimeni nu este lăsat pe dinafară! 

  

Loialitatea, perseverenţa şi devotamentul tău sunt daruri spirituale pe care le aduci la grup. Ai un 

devotament adânc faţă de Spirit, care vine din interiorul tău şi este o prezenţă constantă în viaţa ta. Nu 

subestima puterea pe care o deţii! 

  

Nu ştiu ce datorii karmice ai sau ce lecţii ai venit să înveţi. Cred însă că una din aceste lecţii este auto-

acceptarea.  

  

Auto-acceptarea înseamnă să nu te dispreţuieşti pe tine însuţi şi să nu te compari cu ceilalţi. Îţi dai ţie 

însuţi iubirea, compasiunea şi bunătatea pe care le oferi în mod liber celorlalţi! 

  

Experienţa mea de-a lungul anilor petrecuţi în GOF este că numai sufletele foarte avansate sunt atrase de 

învăţăturile arcturienilor. Numai sufletele foarte devotate doresc să participe la munca grea şi 

provocatoare necesară ca să fii membru în acest grup. 

  

Îţi mulţumesc că faci parte din acest grup! 

 

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  

  

O privire rapidă asupra Proiectului GOF al Oraşelor de Lumină Planetare, care va 

fi reintrodus în 2018 

Oraşele de Lumină Planetare şi Arborele Vieţii Arcturian 
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Ca ajutor la ascensiunea personală şi planetară, Juliano oferă o altă strategie. Membrii unui Oraş Planetar 
de Lumină se adună şi aleg un mod de a lucra cu Arborele Vieţii Arcturian.  
  
Dacă înveţi mai multe despre această cale şi găseşti modalităţi de a o implementa, aceasta te ajută la 
creşterea şi evoluţia personală. Dacă faci asta în cadrul reţelei Oraşelor Planetare de Lumină (Planetary 
City of Light / PCOL), acest lucru va avea un efect sinergetic uriaş şi va aduce ascensiunea planetară. 
  
Acest proiect a fost lansat iniţial în primii ani ai Proiectului Oraşelor de Lumină Planetare, şi va fi reintrodus 
mai detaliat în 2018. Scopul este să existe cel puţin un Oraş Planetar de Lumină pe fiecare cale. Echipele 
PCOL interesate sunt rugate să aleagă una din căile care nu au fost încă alese: #13-35. În cele din urmă se 
vor acoperi toate căile de legătură şi unele căi vor avea chiar mai multe Oraşe Planetare şi Rezervaţii 
Marine de Lumină. 
  

Va fi distractiv! 
 
Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega, 

 
Lin  
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A mai trecut un an şi noi cei din Consiliul Bătrânilor am îndeplinit multe ţeluri de pe agenda 

noastră. În anul care a trecut, am sponsorizat numeroase webinare în care ne-am împărtăşit 
experienţele şi înţelepciunea. Au rezultat lecturi excelente disponibile pentru toată lumea, în 
caz că nu aţi reuşit să ajungeţi la webinar! 

De asemenea am încercat să colaborăm cu alte grupuri, cu un succes moderat. Vom continua 
să depunem efort în această direcţie, ca să ne putem spori puterea arcană la nivel global. 

Corae Lierman şi Mountain Eagle (Vultur de Munte) lucrează şi ei la extinderea colaborării dintre 
GOF şi populaţia băştinaşă (numită şi Primele Naţiuni). Dorim să aducem conceptul de Triunghi 
Sacru în conştiinţa planetei. 

Juliano ne ajută să realizăm o conectare mai directă şi interactivă la Consiliul Galactic. 

Este o onoare pentru mine să fac parte din acest grup de oameni devotaţi conştiinţei înalte şi 
învăţăturilor primite de la arcturieni şi de la alţi maeştri. 

Fiţi binecuvântaţi cu multe descoperiri spirituale!!! 

Cu iubire,  

 

Gudrun R. Miller 

Membră a Consiliului Bătrânilor 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

 

 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Raport Internaţional de Biorelativitate 

  

Programul nostru de Biorelativitate a avut o zi plină. În Brazilia şi-a început activitatea un grup 

de studiu. De asemenea, în Brazilia există o pagină de Facebook nouă devotată biorelativităţii, 

care a avut 1080 de accesări în prima săptămână! Luciano din Brazilia a tradus manualul de 

Biorelativitate în limba portugheză, ca să poată fi folosit de membrii grupului din această ţară. 

În această lună, echipa noastră de biorelativitate din jurul lumii a lucrat ca să descarce în 

noosferă imagini de vindecare  cu energie care se reînnoieşte, pentru a ajuta la o transformare 

pozitivă a planetei. Comitetul de Biorelativitate alege în fiecare lună o temă nouă pe care să 

lucrăm. Tema pe luna ianuarie va fi să ajutăm la coborârea temperaturilor foarte mari din 

tiparele meteo la nivel global. 

Comitetul nostru de Biorelativitate se întâlneşte lunar. Din comitet fac parte: Lesley din Statele 

Unite, Jane din Australia, Cosmin din Germania, Carla din Brazilia, şi David K. Miller.   

Comitetul doreşte să reamintească la toată lumea că pe net există un Manual şi Ghid de 

Biorelativitate minunat: on the website.  

Mergeţi la http:/groupofforty/projects/biorelativity/biorelativity-guide. Acest manual poate fi descărcat 

şi tipărit. De asemenea există discuţii foarte interesante şi explicaţii despre Biorelativitate în 

multe din cărţile lui David K. Miller. 

Comitetul de Biorelativitate organizează un webinar de Biorelativitate pe 13 ianuarie la ora 

1:00 după-amiaza, ora Arizonei. Webinarul se va concentra asupra procesului de biorelativitate 

şi a sistemului de buclă feedback al Pământului. La începutul lunii ianuarie se vor trimite 

informaţii despre cum te poţi înscrie la acest workshop. 

Amintiţi-vă, Biorelativitatea este o tehnică în care ne conectăm telepatic cu Pământul, cu 

scopul de a comunica cu Spiritul Pământului, ca să ajutăm la echilibrarea meridianelor 

Pământului şi la sistemul de buclă feedback. 

 

David K. Miller, LCSW 

Co-fondator al Grupului de Patruzeci 

 

http://http/groupofforty/projects/biorealtivity/biorelativity-guide
http://http/groupofforty/projects/biorelativity/biorelativity-guide


 

8 
 

  
 

Reactivarea Scării de Ascensiune San Martin de los Andes şi 

reactivarea Roţii Medicinale Lago Puelo, Argentina  

 

Pe 23 februarie 2018 la ora 9 dimineaţa ora Arizonei, va fi un webinar pe GoToMeeting, cu David 

şi Gudrun Miller, tradus în spaniolă de Purvesh, care va celebra reactivarea Scării de Ascensiune 

de la San Martin de los Andes. 

Un grup de 11 oameni de la Oraşul de Lumină Planetar Palermo Buenos Aires va călători la San 

Martin de los Andes ca să facă o ceremonie de reactivare a Scării de Ascensiune. Mai târziu, 

ambele grupuri din San Martin de los Andes şi Buenos Aires vor călători la Lago Puelo ca să facă 

o ceremonie de reactivare a Roţii Medicinei de la Lago Puelo. Celebrarea va marca trecerea a 

şase ani de la prima activare a Roţii Medicinei la Lago Puelo. 

Toţi vorbitorii de limbă spaniolă şi de limbă engleză sunt invitaţi la webinar. Canalizările vor fi 

în engleză, cu traducere în spaniolă. 

Îi invităm pe toţi membrii Grupului de Patruzeci şi chiar pe cei care nu sunt membri, să vină la 

celebrare şi să se bucure de frumuseţea şi puritatea Patagoniei în Argentina.  

Vă rugăm să luaţi legătura cu Pepe (pepelema@smandes.com.ar) sau cu Purvesh 

(purveshsanmartin1@gmail.com), ca să vă rezervaţi un loc la eveniment. 

 

mailto:pepelema@smandes.com.ar
mailto:purveshsanmartin1@gmail.com
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Purvesh San Martin 

Coordonator al Grupului de Patruzeci din America de Sud 

purveshsanmartin1@gmail.com 

 

 

  

Comitetul Triunghiului Sacru al Populaţiilor Nativilor Indigeni 
 
Continuă să lucreze ca să asigure mai mult echilibru şi armonie sporită, între toate cele trei laturi ale 
Triunghiului Sacru: 

 
Maeştrii Ascensionaţi spirituali; Extratereştrii binevoitori - Arcturienii; Populaţiile Native Indigene 
 

Căpetenia Vultur Alb mi-a reamintit că el este membru în TOATE TREI LATURILE Triunghiului Sacru. 

  

El este un Maestru Înălţat din Consiliul Galactic, care are conexiuni ancestrale în Sistemul Naţiunilor 

Stelare din Pleiade. El a trăit mai multe vieţi pe Pământ ca amerindian. 

  

Căpetenia Vultur Alb s-a adresat de multe ori indigenilor de pe Pământ, ca să le remintească necesitatea 

reactivării rolului lor de reînnoire a ritualurilor şi de menţinere a Spaţiilor Sacre pe Pământ. Evoluţia 

planetei pe drumul ascensiunii face necesară o participare masivă din partea lor. Bunicile şi-au reasumat 

Puterea care le-a fost luată, şi conduc acum prin propriul lor exemplu trezirea Divinului Feminin în noi toţi. 

 

Comitetul căută moduri de a ajuta indigenii din Toate Naţiunile. Căutăm modalităţi de a da mai departe 

instrumentele pe care ni le-au împărtăşit arcturienii. Avem de gând să ne împărtăşim webinarele GOF cu 

multe alte culturi, să dăm mai departe ritualurile lor străvechi. Energiile galactice ne ajută să aducem mai 

multă Putere la aceste Ritualuri care au fost folosite de secole, ca să fie întărite reţeaua energetică a 

planetei şi plăcile tectonice planetare. 

 

Arcturienii ne ajută de decenii prin aducerea unei tehnologii spirituale noi de trezire a Seminţelor Stelare. 

Ne aflăm în pragul unor realizări din ce în ce mai mari. 

  

   

mailto:purveshsanmartin1@gmail.com
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PACE-ARMONIE-ECHILIBRU pentru cei care ALEG să participe la procesul de Ascensiune. 

 

CoRae Lierman 

Coordonatoral Triunghiului Sacru al Nativilor Indigeni 

coralierman02@gmail.com 

  

Bun-Venit noilor membri ai GOF! 

 

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

între 18 noiembrie şi 18 decembrie. 

 

Prenume Stat Ţară 

Jonathan Sydney Australia 

Melodine New York SUA 

Tabitha Massachusetts SUA 

Keith Massachusetts SUA 

Joanne Pomona Australia 

Maria Emilia Hawai SUA 

Catrina Sydney Australia 

Tiziana  Herisau Elveţia 

James Singapore Singapore 
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Birgit Smothers  

Coordonator de grup în Statele Unite 

birgit@groupofforty.com  

Cercul Toţi membrii contează! 
 

Dragi membri, vreau să vă amintesc în caz că aţi uitat: 

  

Avem acum o pagină pe website-ul nostru, unde puteţi să vă faceţi reclamă în faţa celorlalţi 

membri, pentru terapiile sau activităţile spirituale pe care le practicaţi.  Trimiteţi doar un 

e-mail la birgit@groupofforty.com sau scrieţi editorului newsletterului, Gene Yoder 

at gyoder2@yahoo.com şi vom posta anunţul cu afacerea voastră. 

  

Vă urez tuturor o vacanţă binecuvântată şi La mulţi ani! 

 

 

 

Birgit Smothers  

Coordonator de Grup în SUA 

birgit@groupofforty.com  

 

Practică Spirituală 
 

Puteţi să faceţi exerciţiul oului cosmic folosind instrucţiunile pe care deja le cunoaşteţi, ca să vă măriţi 

abilităţile de transformare dimensională. Vor exista situaţii când nu veţi putea face acest exerciţiu detaliat. 

A doua parte a exerciţiului va ancora abilitatea de a face o transformare dimensională. 

  

Începeţi exerciţiul punându-vă mâna pe chakra celui de al treilea ochi şi spuneţi, „Transformare 

dimensională acum!”  

  

Apoi luaţi-vă încet mâna dreaptă de pe ochiul al treilea şi simţiţi cum se expansionează chakra celui de al 

treilea ochi. 

 

Vom mai face asta încă odată. 

  

Ancorăm această conectare ca o informaţie care vă va ajuta să intraţi în experienţa de transformare 

dimensională. Aceasta înseamnă că atunci când vă aflaţi în 3D într-o situaţie când aveţi nevoie să fiţi în 

mailto:birgit@groupofforty.com
mailto:birgit@groupofforty.com
mailto:gyoder2@yahoo.com
mailto:birgit@groupofforty.com
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această conştiinţă şi percepţie înaltă, puteţi să vă puneţi mâna dreaptă peste al treilea ochi. Faceţi asta 

acum. 

  

Dacă se poate puneţi palma (punctul energetic din centrul palmei se numeşte punctul Lao Gung în 

medicina chineză) peste ochiul al treilea, şi spuneţi cu voce tare „Transformare dimensională acum!”, apoi 

luaţi-vă mâna încet de pe al treilea ochi. 

  

Această ancorare poate fi folosită într-o situaţie de urgenţă când nu aveţi timp ca să faceţi tot exerciţiul 

de transformare dimensională. 

  

Din Conectarea cu Arcturienii 2: Transformare planetară din perspectivă galactică, de David K. Miller. 

 

Jane Scarratt 

Coordonator GOF în Australia 
 
janescarratt@gmail.com 


