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Dezlegarea Codurilor de Ascensiune Planetară 

Juliano, canalizat de David K. Miller 

 

Da, există Coduri de Ascensiune Planetară. Care este cheia de activare a codurilor planetare? Cum pot fi 

activate Codurile de Ascensiune Planetară? De exemplu s-a crezut că ele își au centrul la Ierusalim. Dar 

este evident că din cauza conflictelor politice polarizate din această zonă, puritatea zonei a fost coruptă. 

Asta nu înseamnă că s-a pierdut întreaga zonă a Ierusalimului. Ierusalimul încă mai păstrează conectarea 

adâncă la Soarele Central și conexiuni profunde la energiile străvechi. 

Am sugerat că Stonehenge este un alt loc de putere care ar putea ajuta la activarea Codurilor de 

Ascensiune pentru planetă. Vedem potențialul de activare a Codurilor de Ascensiune dintr-un loc de 

putere, dintr-un loc sacru. Deasemenea piramidele conțin Coduri de Activare Planetară. Egiptenii antici 

credeau că se poate construi un sistem de piramide care să fie conectat cu galaxia, pentru descărcarea 

energiilor înalte. Piramidele lor erau conectate la stelele din Centura lui Orion. Ei credeau că această 

conectare prin piramide va propulsa evoluția planetară. Construirea piramidelor a accelerat evoluția 

egiptenilor și dacă le studiem istoria, vom vedea că imperiul lor a durat foare mult timp și societatea, 

cultura și viața lor s-au expansionat. 

Energia piramidei, la fel ca Stonehenge, este un exemplu de folosire a unui loc sacru pentru evoluția 

planetară. Stonehenge are scopuri multiple. Inițial a fost construit ca un coridor care avea un scop similar 

piramidelor. Piramidele și Stonehenge trebuiau să creeze structuri simbolice care să dezlege codurile de 

evoluție de pe Pământ. 

În calitate de semințe stelare, voi puteți ajuta la dezlegarea Codurilor de Ascensiune Planetară. Trebuiesc 

menționate mai multe lucruri importante. În primul rând Gaia este un spirit viu. În aș doilea rând spiritul 
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Gaiei este receptiv la anumite transformări planetare de natură spirituală, inițiate de către oameni. 

Transformările planetare pot fi comunicate către Gaia cu ajutorul cristalelor sau prin megaliți care pot 

comunica direct cu Spiritul Pământului. 

Ideea de a dezlega Codurile de Ascensiune pentru planetă trebuie implementată la o scară largă. Acum 

putem lucra în mod eteric ca să comunicăm cu Gaia. Cu ajutorul cristalelor eterice arcturiene, am creat 

zone de interacțiune și energie care pot comunica puternic cu Pământul. 

Într-o meditație arcturiană în grup, putem activa câmpul de energie al Arborelui Vieții Planetar Arcturian 

și apoi putem descărca această informație în Spiritul Gaiei. Acest lucru va servi ca instrument de dezlegare 

a Codurilor de Ascensiune pentru planetă. Ascensiunea are loc printr-o stare de conștiință modificată. 

Această stare de conștiință înaltă este vibrațională. Este necesar să lărgim câmpul de energie vibrațională 

a Arborelui Vieții Planetar Arcturian, prin folosirea celor douăsprezece cristale eterice. Conectați-vă 

energetic la diferite sfere și la diferite locuri de putere din Arborele Vieții Planetar Arcturian. Veți putea 

apoi să dezlegați Codurile de Ascensiune pentru planetă. Prin dezlegarea Codurilor de Ascensiune, vor fi 

eliberate câmpuri de energie cuantică cu un nivel vibrațional care va începe să accelereze transformarea 

planetară pentru ascensiunea Mamei Pământ. 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 
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Consilierea semințelor stelare 
 

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

 

 

Gudrun, 

Ce îmi poți spune despre folosirea energiei feminine pentru vindecarea Pământului? 

 

Am rugat-o pe Spirit Fire (Spirit de Foc) să răspundă la această solicitare. 

 

Vă salut în lumina acestei zile! Sunt Spirit de Foc. 

 

Voi vorbi despre Mama Pământ. Ea este o întrupare a luminii femininului care încearcă să aducă 

echilibru prin frumusețea naturii și puterea iubirii necondiționate pentru toate ființele. Fiecare zi pe care 

v-o oferă ea este un dar și o ocazie pentru evoluția voastră spirituală continuă. 

 

Ea este o Mamă adevărată pentru noi toți, o mamă care își iubește toți copiii. Când vă conectați cu ea la 

un nivel mai profund, puteți primi iubirea sa. Ea se află aici ca să vă hrănească și să vă susțină. 

 

Poate veți întreba cum poate fi utilizată puterea luminii feminine pentru vindecarea Pământului? 

 

Am să vă spun: Imaginați-vă că sunteți Mama Pământ. Ați face tot ce vă stă în putință ca să vă protejați 

copiii și să aduceți echilibru pe această planetă, nu-i așa? 

 

Acum gândiți-vă că sunteți copiii ei. Veți face tot ce vă stă în putință ca să vă arătați iubirea, aprecierea și 

respectul pentru mama voastră, nu-i așa? 

 

Vă cer să recunoașteți acest mare adevăr, că Pământul este mama voastră! Deschideți-vă inima către ea 

și veți ști ce să faceți ca să o ajutați în evoluția sa și să progresați și în evoluția voastră. 

 

Îți mulțumim, Spirit de Foc 

 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Întrebări și răspunsuri 

cu David și Juliano 
 

 

Întrebare: Christopher din New South Wales Australia întreabă: 

Juliano, aș vrea să știu mai multe despre visele mele. Mi s-a spus că visele sunt alte realități în care trăim 

simultan care influențează realitatea noastră 3D, dar sentimentele din vis sunt diferite de sentimentele 

din realitatea 3D. Aș vrea să știu dacă visarea ne ajută într-adevăr și în ce fel face asta. 

 

Răspuns: Shalom, shalom, shalom. Salutări, sunt Vywamus. Sunt un psiholog al sufletului. 

 

Visarea îndeplinește multe scopuri diferite și are legătură în mod special cu dezvoltarea sufletului și cu 

coeficientul de lumină spirituală, precum și cu tipul de misiune la nivel personal și planetar, cu care v-ați 

încarnat. Nu pot spune că toată lumea este avansată spiritual. Dar cei avansați pot avea vise cu o 

semnificație înaltă. Este vorba de visele din tărâmurile înalte, de visele cu o importanță și o clarvedere 

deosebită, de visele cu mesaje spirituale, de visele în care apar maeștri. Dar așa ceva nu se întâmplă în 

toate visele și nu este ceva experimentat de toată lumea. 

 

Ca să răspund la întrebare, vom spune că lumea viselor este relaționată și calibrată la nivelul vostru de 

dezvoltare spirituală. Fundamental vorbind, Freud definea scopul viselor ca îndeplinirea dorințelor. Este 

o înțelegere la nivel primar, dar în conceptul viselor la Freud fiecare vis este o reflexie a unei dorințe 

ascunse pe care o are visătorul, dar pe care nu o poate satisface sau exprima. Freud simțea în mod 

deosebit că lumea viselor avea legătură după părerea sa, cu reprimarea sexuală din societatea și cultura 

din perioada victoriană. Am putea spune că oamenii din acea cultură aveau dorințe reprimate pe care și 

le exprimau în vise. 

 

Dar să ne uităm acum la aborigeni și la alți oameni așa-zis „primitivi”, care sunt însă conectați șamanic la 

Pământ. Visele lor vor fi complet diferite. Putem spune că visele sunt influențate de cultura în care 

trăiești. Lumea visului creează un echilibru care îți permite să rămâi stabil din punct de vedere mintal. 

Dacă înțelegi tehnologia visării, vei înțelege că există o visare care are loc în somnul caracterizat de REM 

(Rapid Eye Movement – Mișcări Rapide ale Ochilor). În timpul somnului REM sunt experimentate visele 

cele mai adânci. Ca să ajungi la acest nivel sunt necesare etape de relaxare și de conștiință care există 

numai în somnul REM. 

 

S-a sugerat că oamenii care au fost lipsiți de somnul REM nu pot visa și devin instabili emoțional. O 

funcție importantă a visării este menținerea stabilității mintale. Mintea și creierul trebuie să se afle în 

contact cu lumea interdimensională, chiar dacă în viața în viața de zi cu zi nu te conecteazi la ea. Lumea 

interdimensională are un cadru temporal diferit. Ea are o logică diferită și abilități mentale deosebite. În 

lumea visului poți face de exemplu bilocație, poți comprima timpul și poți experimenta continuumul 

spațiu-timp într-un mod complet diferit. Este important pentru tranziția voastră de pe această planetă în 
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alte dimensiuni, să experimentați lumea interdimensională și să vă amintiți de ea. Din nou spunem că 

nivelul visării este calibrat la dezvoltarea voastră spirituală și psihologică. 

 

Întrebare. Renata din Noua Zeelandă întreabă: 

 

Juliano, dacă ne creăm propria noastră realitate prin conștiința noastră și totul este o iluzie, ce sens mai 

are să ne implicăm în ceva? 

 

Răspuns: Este adevărat că ne creăm propria realitate și totul este o iluzie? 

 

Oamenii nu au toate informațiile în minte, în conștiință, privitor la realitatea lor. Ceea ce spui este în 

mare parte adevărat. Oamenii își crează propria realitate. Există și părerea că lumea este o iluzie. Dar 

sunt simple perspective. E adevărat că sunt perspective interesante, dar ele nu sunt adevărul complet. 

Așa cum am mai spus, nu dai penicilină la toată lumea și nu folosești regulile Feng Shui în fiecare casă și 

pentru fiecare om. Vă recomand să nu vă însușiți în mod rigid aceste perspective. 

 

De exemplu voi spuneți: „A, ne creăm propria realitate”. Da, vă creați o mare parte din realitatea 

voastră. Dar o mare parte din această realitate este creată de inconștientul colectiv. O mare parte din 

această realitate este creată de câmpurile de energie colective. O mare parte din această realitate este 

creată de ghizi și de învățătorii mulțimilor de oameni. O mare parte din această realitate este creată de 

forțe aflate dincolo de voi. Voi v-ați încarnat aici, dar nu ați creat întreaga realitate de pe Pământ. Puteți 

schimba părți din realitate, da, și asta este ceea ce ne învață conștiința înaltă, dar nu aș putea spune că 

voi ați creat totul, pentru că există o conștiință de grup, există o conștiință colectivă care a format 

Dimensiunea a Treia și o parte din această realitate se află dincolo de omul individualizat. 

 

Voi alegeți anumite lucruri dar există liberul arbitru, de exemplu. Această perspectivă nu se aplică așa de 

bine atunci când consideri că această realitate este o iluzie. Dacă privești această realitate ca o iluzie, 

atunci ea nu mai are sens. Atunci această realitate devine un simplu joc. Este și asta o perspectivă. Poți 

privi această realitate ca un joc. În acest joc sau teatru al vieții există durere. În acest teatru al vieții 

numit iluzie, poți suferi. Poți simți durerea, pentru că la teatru durerea pare a fi reală. Iluzia vieții pe care 

hindușii o numesc maya, este o perspectivă. 

 

Dar este periculos să arunci totul spunând că este o simplă iluzie și prin urmare nu mai contează ce se 

întâmplă în viață. Adevărul este că ceea ce se întâmplă în această viață chiar contează. Contează pentru 

că ceea ce faceți aici vă afectează dezvoltarea sufletului. Ceea ce învățați aici afectează locul unde va 

merge sufletul vostru în viața următoare. Este necesar să avem o perspectivă corectă și să privim 

această realitate în mod corect, în ceea ce privește dezvoltarea sufletului. 

 

Dar mai există și o altă perspectivă. În Cabala se spune că această realitate este un vis în mintea lui 

Dumnezeu. Dumnezeu visează această realitate și te visează pe tine, care faci parte din visul lui 

Dumnezeu. Este o altă perspectivă mistică asupra acestei realități. 
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Voi nu aveți toate informațiile despre această realitate 3D. Puteți spune că „aceasta e doar o iluzie” sau 

„această realitate este un vis”. Dar acesta nu este adevărul complet. Există nivele de percepție și nivele 

de înțelegere a acestei realități. Misterul și semnificația acestei realități nu se explică atunci când spui că 

această lume este o iluzie. 

 

Următoarea sesiune de Întrebări și Răspunsuri este pe 10 mai la ora 16:40 ora 

Arizonei 

Jane Scarratt 

Coordonatoare națională GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com 

 

 

Extindeți-vă conștiința 

 
 

  

 

 

De David K. Miller 

Din Capitolul Șase 

 

De ce se adună semințele stelare și care este importanța conectării la arcturieni? 

 

Semințele stelare arcturiene, pleiadiene și andromedane se adună ca să dezvolte o coeziune 

cuantică, cu un câmp de energie pentadimensional. La nivel intuitiv, voi știți că există o 

legătură cuantică directă cu Dimensiunea a Cincea. În teoria interconectării cuantice, ceea ce 

se întâmplă cu o particulă afectează cealaltă particulă, indiferent la ce depărtare se află 

acea particulă. Știți că ne aflăm aici să ajutăm Pământul. Suntem aici ca să motivăm și să 

mutăm câmpul de energie al acestei planete la un nivel mai înalt. Suntem aici ca să 

propulsăm noosfera în următoarea etapă de evoluție. Suntem aici ca să ajutăm la crearea 

unui proces energetic distinct de vibrație mai înaltă, o rețea de energie cu o lumină înaltă, 

care va duce omenirea într-o etapă de evoluție mult superioară celei de acum. 

 

De ce suntem noi importanți și în cum oferim exemple de conștiință în acțiune? 

 

Este necesar să vă conectați conștiința la lumina voastră din Dimensiunea a Cincea. Voi creați 

o conectare conștientă la noi. Pentru ca să se producă efectul complet, este necesar să existe 

o conștiință între cele două particule. Studiez modul în care lucrează oamenii voștri de știință 

mailto:janescarratt@gmail.com
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cu fizica particulelor subatomice. Observațiile lor, care reflectă nivelul lor de conștiință, 

acceptă elementul imprevizibilității și permit să aibă loc interacțiunea cuantică. 

 

Poate vă amintiți că în alte lecturi am vorbit despre operații chirugicale în cazuri de cancer. 

Uneori se face o chirurgie de explorare, în care un doctor deschide un pacient pentru a vedea 

dacă are cancer. Dacă se găsește cancer, chirugul poate ajunge la o concluzie șocantă. De 

exemplu chirurgul ar putea spune că acel cancer nu mai poate fi operat și este incurabil. În 

timpul operației chirurgul decide dacă mai are rost să se facă operația, sau închide pacientul 

fără a-l mai opera. Dar deschiderea corpului și trimiterea de gânduri negative în corp poate 

afecta particulele subatomice într-un mod cuantic bolnav de cancer. În acest moment 

vulnerabil, gândurile chirugului pot afecta negativ energia vieții persoanei respective. Uneori 

aportul de energie negativă este destul pentru a declanșa rapid boala în câmpul de energie al 

unei persoane. Gândurile negative ale doctorului pot activa energia negativă din corpul 

pacientului. 

 

Pe de altă parte, în timpul operației chirurgul ar putea spune: „O, acest cancer poate fi 

vindecat. Să îi trimitem lumină acestei persoane și să îi trimitem energie divină”. Atunci 

poate apărea o interacțiune diferită sau o coeziune cuantică. Îmi place să folosesc cuvântul 

coeziune, pentru că are un efect pozitiv. Simțiți lumina cuantică și energia cuantică pe care 

le trimitem noi arcturienii către planeta voastră, din templele noastre arcturiene. 

 

Știați că? 
 

Veți avea o naștere în Dimensiunea a Cincea. Această tranziție în Dimensiunea a Cincea 
ocolește experiența morții din planul pământean. Este necesar să fiți ajutați și „moșiți” în 
această tranziție. După un anumit punct, veți intra într-o „rutină” în dimensiunea a cincea, 
veți intra într-o perioadă când veți învăța să faceți tranziția și vă veți afla într-o stare care 
poate fi comparată cu o misiune de suflet, cu o transformare de suflet. Legea Universului este 
expansiunea. Există o expansiune în Dimensiunea a Cincea și în Dimensiunea a Treia. Veți 
avea ocazia de manifesta și de a evolua în tărâmurile înalte. Nu vă pot da repere temporale, 
fiindcă timpul este diferit în Dimensiunea a Cincea. Nu ar avea sens să vorbim despre timp, 
așa cum îl cunoașteți voi. Eu, Doamna Arcturus, vreau să înțelegeți semnificația transformării 
sufletului. Ca să înțelegeți asta, ar fi util să vorbim despre procesul morții pe Pământ. 
Procesul morții implică o completare a unui aspect al vieții sufletului vostru în această 
manifestare. Implică faptul că nu mai există suficientă energie pentru a continua viața în 
corpul fizic, sau datorită blocajelor și împrejurărilor unei situații, nu se mai merită să se 
continue manifestarea. Prin urmare sufletul se hotărăște să plece. Voi numiți asta moarte. 
 
Voi reveni acum la conceptul de comunicare cu Spiritul Pământului. Spiritul Pământului este 
receptiv la Dimensiunea a Cincea și în mod firesc Spiritul Pământului este multidimensional, 
așa cum și voi sunteți multidimensionali. Spiritul Pământului cunoaște fiecare plantă și animal 
care a existat vreodată pe această planetă, are înregistrările tuturor formalor de viață, are 
înregistrările tuturor interacțiunilor cu extratereștrii care au venit pe planetă și are 
interacțiuni cu toate energiile externe din galaxie. Spiritul Pământului este ca Marile 
Canioane care au capacitatea de a înregistra geologic istoria a milioane de ani din trecut. 
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Dar cel mai important pentru discuția noastră este faptul că Pământul răspunde la rugăciunile 
voastre și la concentrarea voastră la Dimensiunea a Cincea, prin care îi trimiteți energie și 
lumină din Dimensiunea a Cincea. Spiritul Pământului are nevoie de descărcarea energiei din 
Dimensiunea a Cincea, la fel ca voi. La nivel personal fără descărcarea energiei din 
Dimensiunea a Cincea, ați avea probleme ca să faceți față la ceea ce se întâmplă pe planetă. 
Pământul beneficiază și el de energia și lumina din Dimensiunea a Cincea. Faceți exercițiul 
pentru câmpul de energie al Pământului și pentru aura Pământului. Ajutați la deschiderea 
Polului Nord care servește ca Chakra Coroană pentru planetă. Ajutați la descărcarea de 
energie înaltă în câmpul de energie al Pământului. Lucrați în Roata Medicinei, pentru că 
Pământului îi place să îi vorbiți. Pământului îi place să îl onorați în spațiul sacru. 
 
Voi încheia spunând că unul din marile daruri ale semințelor stelare este abilitatea de a crea 
spațiu sacru și de a lucra cu spațiul sacru și cu energia sacră. Voi semințele stelare, aveți 
abilitatea de a lărgi locurile sacre de pe planetă și de a aduce mai multă energie sacră. 
Aceasta este una din misiunile voastre, să mențineți și să echilibrați energia sacră pe Pământ. 
Este nevoie să fie create mai multe spații sacre pe Pământ. 
 
Vă binecuvântez. Sunt Căpetenia Vultur Alb. 
 
 

Raportul Orașelor Planetare de Lumină 

 

  

  

  

Lin Prucher  

Coordonatoare Internațională OPL 

linprucher@groupofforty.com   

 

Semne de Schimbare a Timpurilor 
 

Juliano vorbește despre Viitorul Pământ în canalizarea OPL din acest Newsletter. El spune că 

în Viitorul Pământ trebuie să „transcedem emoțiile joase, emoțiile animalice cum ar fi 

gelozia, competiția și dominarea. Nu este loc pentru aceste vibrații joase, pentru aceste 

emoții joase în Dimensiunea a Cincea.” Mai târziu, Juliano spune că „Gaia va avea Energie 

Omega în biosferă. Gaia va avea Lumina Omega, care va opera în țările de pe Pământ. 

Sistemele economice, politice și de mediu vor opera după principii înalte.” 

Să deschidem ochii ca să vedem cum aceste schimbări se petrec în fața noastră. În întunericul 

de acum de pe Pământ, vedem totuși cum mulți oameni se unesc și colaborează ca să aducă 

armonie în comunitățile lor locale sau în comunitățile lărgite. Așteptați astfel de știri, pentru 

că gândurile voastre sunt puternice. Gândiți-vă la asta. Gândurile voastre hrănesc lucurile la 

care vă gândiți. Tot așa să ținem ochii deschiși pentru a vedea schimbările care se produc în 

guvern și în politica de afaceri, care se aliniază la principiile Viitorului Pământ. Lăsați-vă 

mailto:linprucher@groupofforty.com
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gândurile și energiile să susțină schimbarea pozitivă care se petrece, ca să nu fim înșelați și 

atrași să ne focalizăm pe evenimentele negative care inundă canalele de știri și presa. 

Să recunoaștem efectele pozitive pe care le au acum Orașele Planetare de Lumină. Plantăm 

semințele Viitorului Pământ. În aceeași lectură, Juliano a spus: „În Viitorul Pământ, se va 

recunoaște importanța Orașelor Planetare de Lumină pentru ascensiunea Pământului... Se 

activează energii și acest lucru are de a face cu evoluția”. 

Colaborarea face diferența. Vă prezentăm un exemplu de progres, de la OPL Constanța-

Mamaia din România: 

 

Aici există zone cu viață 

marină care sunt protejate; 

există un program care 

monitorizează și studiază 

delfinii din Marea Neagră. 

Orașul s-a schimbat în general 

vorbind și a devenit mai 

modern, mai curat și mai 

conștient de necesitatea 

protejării habitatului printr-o 

prezență mai conștientă a 

locuitorilor și turiștilor. 

 

 

Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega, 

Lin   
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Transmisiunea canalizată lunar în cadrul Proiectului OPL 

 

Viitorul Pământ 

 

Canalizat de David K Miller 

davidmiller@groupofforty.com 

All rights reserved 

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

 

Cred că ar fi util pentru munca voastră să vă uitați la Viitorul Pământ și să vedeți cum va arăta acesta. Când 

vorbiți despre Viitorul Pământ, adeseori îl descrieți ca fiind pentadimensional și ascensionat. Au existat 

discuții referitoare la ce părți din Pământ vor ascensiona. De exemplu cum ar fi posibil ca acele părți din 

Pământ care sunt încă dense și contractate, să poată urca în Pământul pentadimensional? De multe ori 

fac o comparație între ascensiunea personală și ascensiunea unei planete. 

 

Care sunt cerințele pentru ascensiunea personală? 

 

Cerințele pentru ascensiunea personală pot fi descrise în mai multe feluri. În primul rând, persoana trebuie 

să ajungă la o anumită frecvență de lumină. Trebuie să ajungă la o anumită vibrație de lumină. Aceasta 

înseamnă că pentru a intra în starea de ascensiune trebuie să fii într-o frecvență care rezonează cu starea 

înaltă de conștiință. 

 

Să definim aceasta în termeni mai concreți. Pentru ascensiunea personală, frecvența rezonantă înseamnă 

să ai un anumit nivel de compasiune, să ai o anumită conectare la sinele înalt, să fii capabil să vibrezi la un 

anumit nivel de intuiție și înțelegere înaltă, să ai o anumită înțelegere a legăturii dintre justiție și 

compasiune. Fundamental vorbind, este necesar să ai un Coeficient de Lumină Spirituală înalt. Asta 

înseamnă să fii în stare să înțelegi și să aplici concepte spirituale și să înțelegi adevărata natură a acestei 

realități. Cel mai important lucru este că ai trecut dincolo de emoțiile joase, dincolo de emoțiile animalice 

cum ar fi gelozia, competiția, dominarea și controlul. În dimensiunea a cincea nu există aceste vibrații și 

emoții joase. Dacă vibrezi în aceste energii joase, nu vei putea trece prin porțile de acces la dimensiunea 

a cincea. 

 

Să aruncăm o privire la modelul ascensiunii planetare. 

 

Ascensiunea planetară necesită un anumit Coeficient Spiritual de Lumină pentru întreaga planetă. Este un 

efort de mari proporții și o sarcină fenomenală să apreciezi Frecvența de Lumină Planetară. 

 

Desigur, este o sarcină fenomenală să încerci să ridici întreaga Frecvență Planetară. Pentru ca o planetă 

să ascensioneze, trebuie ridicată frecvența de lumină spirituală a întregii planete. Asta include principiile 
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de operare a tuturor guvernelor. Include principiile de operare a țărilor. Include frecvența de operare a 

biosferei și a mediului înconjurător. Include frecvențele de operare a tiparelor meteo. Este o sarcină 

fenomenală să apreciezi starea întregii planete și Frecvența de Lumină Spirituală a planetei. 

 

Există multe instrumente care sunt accesibile în anul 2019, pentru măsurarea Frecvenței de Lumină 

Spirituală a acestei planete. Este vorba de instrumente care nu erau disponibile acum 100 de ani. Acum 

100 de ani nu exista o cale ușoară prin care să măsori unitatea globală. Nu exista o cale ușoară prin care 

să măsori cooperarea globală. Nu exista o cale ușoară prin care să apreciezi ce se petrece în oceane. Dar 

acum aveți abilitatea de a măsura și aprecia energia spirituală a acestei planete. Aveți abilitatea de a spune 

„această zonă este de frecvență înaltă” sau „această țară este foarte contractată”. 

 

Este uimitor, dacă ne uităm la conceptele energiei holografice. Energia holografică spune că fiecare țară, 

fiecare zonă afectează întregul glob pământesc. De asta vorbim despre unitatea globală. Este nevoie de o 

vibrație superioară a țărilor, pentru a se reuși să fie înțeles acest concept. 

 

Dacă ar fi să măsor Frecvența de Lumină Spirituală a Planetei Pământ, aș avea nevoie de un computer 

uriaș, care să ia în considerare diverși factori. Știu că ați lucrat ca grup pentru a aprecia fiecare țară, ca să 

puneți la un loc ce se întâmplă. În general ați ajuns la concluzia că lucrurile dau înapoi și nu există multă 

evoluție spirituală pe Pământ, ba din contra se observă mai multă polarizare. Există mai multă sărăcie. Se 

observă mai multă luptă. Ați ajuns la concluzia că se observă o degradare a dezvoltării spirituale pe Planeta 

Pământ. 

 

Nu sunt de acord că acest lucru ar fi complet adevărat, pentru că în statistica voastră se vede că niciodată 

nu au mai existat atâția oameni evoluați spiritual pe această planetă. Există un număr foarte mare de 

oameni evoluați spiritual. Aș spune că există unul sau două milioane sau chiar mai mult de persoane 

spirituale de vibrație înaltă, angajate pe calea ascensiunii. Dacă ne uităm la istoria Pământului și a 

oamenilor de pe Pământ, este un număr fenomenal. Procentele sunt problema. Populația planetei e de 

aproape 8 miliarde de oameni și există numai unul sau două milioane de oameni care caută ascensiunea 

sau să zicem una sau două țări, sau anumite zone de lumină, anumite Orașe Planetare de Lumină, care 

sunt doar o minoritate. Orașele de Lumină conțin un grup de oameni care sunt cu adevărat devotați 

ascensiunii planetei. Viitorul Pământ va avea mai multe Orașe Planetare de Lumină. În aceste Orașe de 

Lumină vor exista oameni care vor lucra cu orașele lor. Vor exista integrări ale frecvențelor spirituale. 

 

De fapt, una din dezvoltările și contribuțiile consistente la Ascensiunea Planetară se vor face prin Orașele 

Planetare de Lumină. În Viitorul Pământ se va recunoaște cât de importante sunt Orașele Planetare de 

Lumină pentru ascensiunea Pământului. Din perspectiva voastră din anul 2019, lucrurile par copleșitoare 

și par a merge în direcția greșită. Dar se plantează semințe. Se activează energia. Acest lucru are de a face 

cu evoluția. Știți cât de mult am vorbit despre Evoluția Planetară și despre Evoluția Personală. 

 

Când am discutat despre Evoluția Personală, m-am referit la Lumina Omega și la Omul Omega și la modul 

în care oamenii pentadimensionali vor avea puteri cuantice pentadimensionale și o conștiință înaltă. Când 

mă uit la Noul Pământ, când mă uit la Viitorul Pământ, văd că va fi un Pământ Omega. Lumina Omega va 
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constitui principiul de operare al Gaiei. Gaia va avea energie Omega în biosferă. Gaia va folosi Lumina 

Omega în modul de operare a țărilor. Sistemele politic, economic și de mediu vor opera după principii 

înalte. Vrem cu toții ca Pământul să ascensioneze. Dar este probabil că vor exista locuri care încă mai sunt 

prea contractate ca să ajute la ascensiunea planetei. 

 

Lucrăm împreună pentru ascensiunea întregului Pământ în viitor. Acesta este țelul nostru ca vindecători 

planetari. Chiar dacă numai anumite părți de pe Pământ sunt gata să ascensioneze și vor ascensiona, ele 

încă mai reprezintă, holografic vorbind, o conectare foarte puternică la ascensiunea întregului Pământ. 

 

Prin urmare dacă una sau două zone mici de pe Planeta Pământ vor ascensiona, ele vor menține holografic 

o conectare la Pământul 3D și vor ajuta. Acum haideți să ne concentrăm asupra Viitorului Pământ. Să 

vizualizăm Bijuteria Albastră ca planetă pentadimensională în viitor, cu multe Orașe de Lumină care susțin 

pentadimensional planeta prin Câmpul Omega de Energie, prin Câmpul de Energie Cuantică de Lumină 

Omega, care operează și influențează Câmpurile de Energie din domeniul politic, economic, sociologic, 

militar, de mediu și biosferic. 

 

În meditația noastră de astăzi, să vizualizăm Viitorul Pământ ca o planetă pentadimensională, și să vedem 

mai ales Inelul de Ascensiune cum susține această lumină pentadimensională, să vedem Orașele Planetare 

de Lumină cum contribuie la susținerea și la ridicarea Frecvenței de Lumină Spirituală a întregii planete. 

 

Să intrăm în meditație și să susținem această imagine vizuală a Pământului pentadimensional. 

 

(Liniște) 

 

Lăsați Lumina Omega, Lumina Planetară Omega, frecvența de Evoluție Planetară, să se descarce acum în 

nucleul câmpului de energie al Pământului. Ca vindecători planetari, voi funcționați ca o forță de ghidare 

pentru această energie Omega, care va influența și îndruma Pământul în evoluția sa ca planetă 

pentadimensională. 

 

(Om – tonuri) 

 

Este captivant și emoționant să particip la dezvoltarea și evoluția planetei Pământ către starea sa 

ascensionată. Vă apreciem pentru că sunteți semințe stelare valoroase, care vor să participe, la diverse 

nivele, la Viitorul Pământ Ascensionat. Și chiar așa va fi. 

 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 
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Urăm bun-venit noilor membri care au intrat în Grupul de Patruzeci între 18 martie 

2019 și 18 aprilie 2019. 

 

Prenume Oraș/Stat Țară 

Andrew Melbourne Australia 

Elinor Sedona, Arizona SUA 

Hong Ho Chi Minh Vietnam 

Janine Franklin, 

Massachusetts 

SUA 

Joanne Cooktown Australia 

Lucas Grenoble Franța 

Melinda Anchorage Alaska 

Sally West Ryde Australia 

  

 

Birgit Smothers  

Coordonator de grup în SUA 

birgit@groupofforty.com 

 

  

mailto:birgit@groupofforty.com
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Ridicarea Coeficientului Spiritual de Lumină 

 

 

Deschideți-vă gândurile. Activați-vă și sporiți-vă conectarea la sinele vostru 

pentadimensional de la Lacul cu Cristalul Arcturian, acum. Simțiți cum vibrați. 

Simțiți cum faceți shimmering în corpul vostru tridimensional. Pe măsură ce vă 

conectați energetic, începeți să simțiți cum vibrați, sunteți ființe vibraționale. Permiteți corpului vostru 

tridimensional să tremure și să facă shimmering acolo unde vă aflați. Simțiți și vizualizați gânduri din 

dimensiunea a cincea sub forma unor fâșii sau valuri albastre, ca niște pachete de energie. 

 

Aceste pachete care sunt proiecții de gânduri, iau forma unui arc și se conectează la chakra voastră 

coroană din Dimensiunea a Treia la sinele vostru din Dimensiunea a Cincea, la Lacul cu Cristalul și la chakra 

voastră coroană pentadimensională de la corpul vostru de acolo. Se activează și chakra coroană a corpului 

de aici și deasupra ei se formează un arc de lumină. Voltajul fâșiei de gânduri de pe Pământ crește. Făceți-

o și mai strălucitoare. Puteți face asta. 

 

Se activează fâșia de gânduri. Devine mai strălucitoare. Energia sa crește și pe măsură ce se întâmplă asta, 

 conștientizați că energia crește de la voi către corpul vostru pentadimensional și către gândurile 

pentadimensionale. Apoi energia revine. Apare o creștere exponențială și energia pe care ați pus-o acolo 

revine la voi ca energie de shimmering de trei sau patru ori mai mare decât era atunci când ați trimis-o. 

Vă crește voltajul. 

 

Dacă puteți, trimiteți o a doua șuviță de lumină a gândului la chakra voastră coroană din Dimensiunea a 

Cincea. Acum puteți avea în esență două șuvițe ale gândului și ați trecut de la 110 volți la 220 volți, ca să 

folosim comparația cu energia electromagnetică. Vreau să păstrați această conexiune. Vom face mai 

multe lucruri deodată ca la calculator, unde se desfășoară două lucruri simultan. Micșorați o activitate în 

bara de jos a ecranului și treceți la altă interfață pe ecran. 

 

Continuați să faceți prima treabă, dar veți face și o a doua activitate. Asta nu ar trebui să fie o problemă 

pentru voi, pentru că sunteți multidimensionali și uneori aveți simultan două sau trei vieți. Conștiința face 

cu ușurință mai multe lucruri simultan, e ca și cum ai folosi creioane ca să colorezi ceva. 

 

Ridicarea Coeficientului de Lumină Spirituală, capitolul 1, de David K Miller 

  

 

Jane Scarratt 

Coordonatoare națională GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com 

 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Într-o canalizare recentă a lui David K. Miller, un reprezentant al Consiliului Bătrânilor din 

Andromeda a prezentat un mesaj. În esență, mesajul spunea că toate ființele din Univers 

trebuie să lucreze împreună pentru sustenabilitate. 

După câte știm, nici un alt grup spiritual nu reprezintă Planeta Pământ în această 

conversație Galaxie/Univers. Arcturienii au îndemnat Grupul de Patruzeci să își asume 

responsabilitatea reprezentării Pământului în sensul pregătirii acestuia pentru Acensiunea 

planetară. 

 

Este un moment extraordinar pentru TOT CE ESTE. Consiliul Bătrânilor din Grupul de 

Patruzeci își asumă și își privește rolul cu respectul cuvenit. 

În canalizarea recentă cu Juliano din luna aprilie, el a arătat că este posibil ca în curând să 

aibă loc evenimente mari care să schimbe viața oamenilor de pe Pământ, ducând la 

trezirea acestora. Juliano ne-a reamintit că cea mai recentă unealtă care poate ajuta 

Bijuteria Albastră este „descărcarea Codurilor de Ascensiune” în nucleul planetei. Ni s-a 

spus să repetăm des acest exercițiu. Juliano a spus că urmează o perioadă importantă. 

Este vorba de Luna Plină și de festivalul Wesak. Deasemenea, Juliano a spus că sancturarul 

de la Stonehenge va fi puternic afectat de această descărcare de energie. 

Membrii Grupului de Patruzeci din Marea Britanie organizează o vizită la acest loc sacru. 

Consiliul Bătrânilor din Grupul de Patruzeci va organiza o Meditație Globală care se va 

desfășura prin platforma GoToMeeting de pe internet pe 12 mai 2019, pentru a amplifica 

această descărcare de energie în nucleul planetei. Meditația va fi deschisă atât pentru 

membrii GOF cât și pentru cei care nu sunt membri, și va fi gratuită. Vă rugăm să explicați 

și altor oameni din sfera voastră de influență care este importanța acestei date și să fiți 

atenți la anunțurile prin e-mail, pentru detalii suplimentare. Acest eveniment constituie o 

Prioritate Maximă pentru Grupul de Patruzeci. Notați în agendă data evenimentului, cu 

mențiunea „A nu se rata!”. Responsabilitatea noastră față de această planetă are 

prioritate față de alte activități. Ne aflăm la mijlocul celei de a Șasea Extincții în Masă de 

pe Pământ. 
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Nu trebuie să ne temem de acest proces, suntem în puterea noastră. Multe semințe stelare 

s-au încarnat pe Pământ special ca să participe la Ascensiunea Mamei Pământ. Frații noștri 

indigeni și surorile noastre băștinașe de pe glob numesc acest eveniment planetar „Timpul 

Celui de al Șaselea Soare”. Distrugerile masive și perturbările meteo de pe glob nu 

constituie un secret. Grupul de Patruzeci este gata să își aducă obolul la Cel Mai Important 

Moment din Timp pentru Omenire și pentru Viața pe această Planetă. Dorim să încurajăm 

toți membrii să participe cu respect la exercițiile de Biorelativitate pe care le facem. 

Vă rugăm! Un Moment din Timp este ACUM! 

Întotdeauna în serviciu, 

 

CoRae Lierman, 

Membră în Consiliul Bătrânilor din Grupul de Patruzeci 

coralierman02@gmail.com  

 

 

mailto:coralierman02@gmail.com

