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Biorelativitatea, vindecarea punctelor meridiane și ferestrele 

temporale holografice 
Juliano, canalizat de David K. Miller 

 

Biorelativitatea se bazează pe ideea că gândurile ființelor de vibrație înaltă pot influența pozitiv evoluția 

și energia planetară. Biorelativitatea recunoaște în mod deosebit necesitatea existenței unor grupuri mari 

de lucrători de lumină de putere înaltă. Acești lucrători de lumină se pot aduna acasă la cineva în zona 

unde locuiți sau într-o locație îndepărtată, și pot descărca lumină și energie pentru planetă. Există mai 

multe nivele de pricepere necesare pentru ca biorelativitatea să aibă succes maxim. Noi am descărcat 

cristale eterice în anumite puncte energetice de pe planetă, ceea ce îndeplinește mai multe scopuri. Ele 

sunt amplasate pe așa-numitele puncte de vindecare ale meridianelor planetei. Ele acționează și ca 

receptori de lumină care vor permite lucrătorilor de lumină planetari să își activeze și să își accelereze 

procesele de gândire. Noi am sugereat ca orice lucrare de biorelativitate să apeleze la aceste cristale, ca 

mod de accelerare și amplificare a gândurilor și intențiilor. 

În trecerea în revistă a biorelativității este un lucru recunoscut faptul că este necesar să existe o 

amplificare a gândurilor, așa cum se folosește un amplificator ca să mărești voltajul la o transmisie sau la 

un semnal radio. Accelerarea și amplificarea gândurilor poate fi realizată prin conectarea la cristalele 

eterice și prin conectările de grup. De asemenea mai există și ferestrele temporale holografice. Există unde 

holografice în care meditațiile și întâlnirile de grup au o fereastră. Cei care nu pot participa la ora exactă, 

tot mai pot participa în mod eficient la exerciții, prin utilizarea unei ferestre holografice. În multe cazuri 

noi am reușit să extindem fereastra holografică asociată unui exercițiu, de la 24 la 36 de ore după ce s-a 

făcut exercițiul sau s-a ținut meditația. Asta înseamnă că oamenii care nu pot să fie prezenți la ora exactă, 

tot mai pot participa. Ei se pot întâlni înainte sau după fereastra temporală și încă mai pot contribui la 



 

2 
 

energia de grup și mai pot beneficia de această lucrare și această energie. De asemenea, gândurile lor vor 

fi amplicate de către grup. 

 

Membrul sărbătorit al lunii 
 

Jan Dugan este sărbătorită în luna iulie. 

 

Locuiesc la Gulf Shores, Alabama din octombrie până în luna mai, apoi la 

North Woodstock, New Hampshire din iunie până în septembrie, în fiecare 

an. 

Am crescut la New Orleans, Louisiana. Prima mea experiență legată de 

„iluminare” s-a produs când am urmat cursul de Pregătire EST la Dallas. Am 

descoperit cartea Seth vorbește de Jane Roberts, care m-a lansat într-o călătorie spirituală. 

De atunci am avut mulți profesori, cum ar fi Werner Erhard cu Pregătirea EST, Donna Eden cu 

Medicina Energetică, Raymon Grace – un radiestezist cunoscut, și o femeie din Arizona care 

preda Kinestezia canină. 

Fac parte dintr-un grup de radiesteziști din New Hampshire și împărtășim între noi toate 

nebuniile, de exemplu despre rasele galactice, despre ascensiune și Annunaki. Dar când mă 

aflu în Alabama nu am cu cine să îmi împărtășesc ideile. Acolo merg la un grup de studiu al 

Bibliei, și ei își dau ochii peste cap dacă vorbesc despre reîncarnare sau despre rasele 

galactice. 

A fost minunat să descopăr Grupul de Patruzeci. L-am descoperit urmărind un interviu cu 

David Miller pe un site, Interviews With E.D. (Interviuri cu Extra Dimensionalii). 

 

Când am citit cartea lui David, Arcturienii – Cum să vindeci, să ajuți și să ascensionezi 

planeta Pământ, am avut un sentiment de regăsire. Motivul pentru care am ales această 

carte a fost pentru că vorbea despre vindecarea Pământului. 

Este minunat că la meditațiile GOF participă oameni de pe toată planeta. 

Vă urez pace tuturor, 

Jan 

 

 

 

 

 

LJan Dugan 
 

https://vimeo.com/ondemand/interviewwithed
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Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun,  

 

Cât de important este să curăți corpul emoțional de traumele din această viață? 

Am lucrat din greu ca să-mi curăț aura și să-mi ridic coeficientul de lumină spirituală. Nu vreau să mă 

întorc la copilărie și să retrăiesc abuzul de atunci. Am uitat cea mai mare parte din el! 

Mă lupt cu depresia și nu am o stimă de sine bună. Întotdeauna eșuez în îndeplinirea așteptărilor. 

Aș vrea să primesc niște sfaturi de la tine. 

Mă simt înțepenit. 

Dragă domnule Înțepenit, 

Încă nu am întâlnit pe nimeni care să fie bucuros să revadă o traumă din copilărie. Dacă ar exista o cale 

de „ocol spiritual” pentru vindecarea unei traume din copilărie sau pentru vindecarea oricărei traume, 

aș împărtăși-o cu bucurie. 

Odată spuse aceste lucruri, există acum noi modalități de a-ți recalibra creierul și de a reduce impactul 

unei traume. De exemplu EMDR, Integrarea Creierului și alte modalități de vindecare. 

Da, vindecarea traumelor timpurii este esențială pentru creșterea sufletului. Majoritatea oamenilor vin 

în această viață cu probleme nerezolvate și sufletul lor își planifică o viață în care aceste probleme ies la 

suprafață ca să fie rezolvate. Aceste traume se mai pot repeta și în alte vieți pe Pământ și în călătoria 

sufletului prin univers. 

Acum ai ocazia de a echilibra corpul emoțional, ca să ajungi la o mai bună înțelegere a sinelui tău divin și 

să înveți să ai compasiune pentru tine și pentru alții. Ne aflăm aici ca să învățăm! 

În experiența mea am văzut că este de mare ajutor să te conectezi la copilul interior rănit și să stabilești 

o relație de încredere cu el. Copilul te va lăsa să îl ajuți cu susținerea și iubirea ta, și îl vei putea elibera 

de povara rușinii. 

Găsește un terapeut/vindecător bun care să te îndrume în această muncă. Poate fi o muncă foarte 

profundă și frumoasă, care în final îți va aduce beneficii foarte mari. 

Când copilul interior este vindecat, viziunea ta asupra vieții va fi mai pozitivă și optimistă. 

Îți trimit iubire ție și copilului tău interior! 
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Îți mulțumesc pentru întrebare.  
 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

Raportul Orașelor de Lumină Planetare 

 

 
 
 
Lin Prucher 
Coordonator Internațional 
linprucher@groupofforty.com  

  

 

Orașele Planetare de Lumină, o rețea globală 

Orașele Planetare de Lumină. De ce Planetare? Pentru că sunt peste tot pe planetă! În 

Grupul de Patruzeci noi am creat o rețea globală. Această interconectare la Orașele 

Planetare de Lumină ajută la stabilirea unui Câmp de Energie Holografică. 

  

Fiecare Oraș Planetar de Lumină este mai puternic decât versiuna sa independentă, 

pentru că face parte dintr-o rețea interdependentă. Atunci când există o slăbiciune într-o 

zonă celelalte zone o pot ajuta trimițând energie, astfel încât toată rețeaua să fie 

echilibrată. Tot așa atunci când o zonă își crește puterea de vibrație acest lucru se 

răspândește mai departe în rețea, ridicând vibrația tuturor Orașelor Planetare de Lumină. 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Conștiința acelora din voi care sunteți conștienți de Orașele Planetare de lumină și a 

acelora din voi care lucrați activ cu Orașele Planetare de Lumină este o parte importantă 

a procesului. Conștiința înseamnă a fi conștient. Pe măsură ce lucrați mai mult cu 

conștiința, cu intenția și conștientizarea a ceea ce faceți, interconectarea dintre Orașele 

Planetare de Lumină este mult mai puternică. Aceasta creează o curgere mai puternică a 

energiei prin rețea. Pe măsură ce călătorești conștient în corp uman de la un Oraș 

Planetar de Lumină la altul așa cum au mai făcut mulți oameni, întărești această rețea 

globală interconectată, și ești și tu întărit de ea. 

Când călătoriți prin lume, gândiți-vă să vizitați Orașele Planetare de Lumină ale Grupului 

de Patruzeci. Conectați-vă cu alți membri GOF. Găsiți o listă și o hartă cu orașele 

Planetare de Lumină pe website-ul nostru, la secțiunea Proiecte  under the "Projects"  sau 

folosiți acest link: http://bit.ly/2LlRaMV. 

Vă trimit și eu tuturor, binecuvântări cu Lumina Omega! 

 
Lin  

 
 

Roțile de Medicină ca generatori 

în Orașele Planetare de Lumină 
  

Canalizare oferită de David K Miller  

davidmiller@groupofforty.com  

All rights reserved  

Roata Medicinei din Brazilia 

https://groupofforty.com/projects/planetary-cities-of-light/pcolporl-global-map/
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Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

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

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

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

vostru de Lumină și ascensiunea planetei Pământ. 

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

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

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

face asta? 

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

direct frecvența vibrațională a unui loc și a unui oraș. 

 

 

Noaptea, la Chihuahua Mexic 

 

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

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

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

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

Planetar de Lumină. 

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

albă în jurul Orașului Planetar de Lumină al vostru. Roata Medicinei poate conlucra cu cercul de lumină 
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din jurul Orașului de Lumină. Asta din cauză că acest câmp de energie protectoare din jurul Orașului de 

Lumină are două funcții: 

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

2. A doua funcție a acestui câmp de energie protectoare pe care ați creat-o cu cristalele pe care le-
ați plantat în jurul Orașului de Lumină, este că menține frecvențele înalte generate în interior. 

 

Cristalul și Roata Medicinei GOF la Lago Puelo, Argentina 

  

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

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

faptul că Roata Medicinei este un generator de frecvențe înalte. 

 

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

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

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

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

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

frecvența înaltă, vibrația înaltă generată de Roata Medicinei. 

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

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

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

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

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

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

protectoare din jurul Orașului de Lumină susține energia. Vizualizați cum cortina protectoare din jurul 
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întregii planete și din jurul Orașului vostru de Lumină se află în Inelul de Ascensiune, ceea ce păstrează 

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

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

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

generator de frecvență spirituală înaltă. 

Vă binecuvântez pe toți. 

Sunt Juliano. 

 

 

Roți de Medicină din jurul lumii 
 

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

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

casă, altele afară. 

 

Pe Coasta de Aur 
 

 

La Purvesh în Argentina. 
 

 

De Ziua Sf. Patrick în Noua 

Zeelandă 
 

 

La Auckland în Noua Zeelandă 
 



 

9 
 

 

Deasupra Cristalului din Grose 

Valley, Australia – construit de 

Sjoerd Tyssen 
 

 

La Polbathic în Cornwall 
 

 

Peninsula Mornington 
 

 

La o meditație din Peninsula 

Mornington, acasă la Micki 
 

 

Acasă la Micki Kellet în 

Moorabbin, Victoria, Australia 
 

 

Peninsula Mornington 
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La Costa Azul în Brazilia 

 

 
 

Conducerea GOF și-a dat seama că mulți membri, mai ales cei noi, ar dori să primească 

informații mai detaliate și să primească instrucțiuni mai profunde despre procesul de 

Ascensiune. De aceea Consiliul Bătrânilor va iniția în curând o serie de webinare cu acest subiect 

foarte important. 

Consiliul Bătrânilor a sintetizat o scurtă canalizare cu Juliano, care ne reamintește că trebuie 

să lucrăm pentru Ascensiune împreună ca grup. „Cred că trebuie să existe un fundament 

teoretic și spiritual pentru ascensiune și pentru învățăturile despre ascensiune. Cum va arăta 

energia acestei fundații, vom vedea în munca noastră împreună din viitor”. Juliano 

Primul webinar din această serie va fi oferit la Gotomeeting de pe 25 august 2018. Fiți atenți 

la e-mail pentru anunțul referitor la webinarul Ascensiunea pentru Începători. Zâmbiți! 

Consiliul Bătrânilor intenționează să susțină energia cu deviza „acesta este grupul vostru”. 

Puteți începe să vă gândiți la întrebări la care doriți un răspuns. De asemenea vă rugăm să 

conștientizați că proiecția noastră mentală contează. Când se vor uni 1600 de semințe stelare, 

contribuția lor va fi semnificativă și va genera o schimbare. Proiectați-vă mental la Inelul de 

Ascensiune și la Lacul cu Cristalul. Notați-vă ideile pe care le primiți și împărtășiți-le cu noi. 

Poate că dacă răsfoiți cărțile lui David, de exemplu Kabala și Ascensiunea, veți primi noi idei. 
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Juliano ne-a reamintit că Grupul de Patruzeci se află în pragul a noi explorări. Suntem 

încântați să punem aceste webinare la dispoziția tuturor. 

Consiliul Bătrânilor, Membra Grupului de Patruzeci 

CoRae Lierman 

coralierman02@gmail.com  

  

mailto:coralierman02@gmail.com
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Știați că...? 

Lady Arcturus 

 

Nașterea în Dimensiunea a Cincea 
 

Voi vă veți naște în dimensiunea a cincea. Aceată tranziție în dimensiunea a cincea va ocoli 

moartea de pe planul terestru. Voi aveți nevoie să fiți nutriți, iubiți și îngrijiți matern în această 

tranziție. După un anumit punct, după ce ați intrat în „rutina” dimensiunii a cincea veți intra 

într-o perioadă în care veți învăța cum să faceți tranziția și veți intra într-o stare care poate fi 

comparată cu o misiune a sufletului sau cu transformarea sufletului. Legea Universului este 

expansiunea. În dimensiunea a cincea există expansiune, la fel ca în dimensiunea a treia.  

Vi se vor oferi ocazii de a manifesta tranziția și de a evolua în tărâmurile înalte. Nu pot să vă 

dau un reper temporal, pentru că timpul este atât de diferit în dimensiunea a cincea. Poate că 

nici nu ar avea sens să vorbim de timp așa cum îl conștientizați voi. Eu, Lady Arcturus, vreau 

ca voi să înțelegeți semnificația transformării sufletului. Pentru ca voi să înțelegeți asta, ar fi 

util vă vorbim despre procesul morții pe Pământ. Procesul morții implică completarea unui 

aspect al vieții sufletului în această manifestare. Nu mai este destulă energie ca să continue 

existența corpului fizic sau datorită blocajelor și împrejurărilor, nu se mai merită să continue 

manifestarea. Prin urmare sufletul se hotărăște să plece. Voi numiți asta moarte. 

Moartea în Dimensiunea a Cincea 

Și noi avem un fel de „moarte” în dimensiunea a cincea. Este o plecare. Este o plecare în care 

cineva merge la o altă manifestare. Nu păstrezi pentru totdeauna o energie manifestată. Te 

transformi, chiar și în dimensiunea a cincea. Înțelegeți că forma în care vă aflați acum este o 

formă temporară. Sufletul vostru locuiește numai pentru un anumit timp în această formă. Când 

sosește momentul potrivit ca să vă manifestați într-o dimensiune superioară, nu mai aveți 

nevoie de forma manifestată pe Pământ. Există o anumită nesiguranță și confuzie privitoare la 

modul în care vă veți integra într-o dimensiune superioară. Se consideră a fi potrivit și necesar 

pentru tranziția ascensiunii, ca voi să luați imaginea formei voastre curente manifestate pe 

Pământ. Așa este convenabil. Mai târziu, după ce ai intrat în dimensiunea superioară, vei putea 

alege o altă formă manifestată, dacă vei dori. 

Învățături din Triunghiul Sacru, Volumul 1 Capitolul 12 de David K Miller. 

 

Jane Scarratt 

Coordonator GOF în Australia  

janescarratt@gmail.com 

 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Un exercițiu spiritual pentru voi... 
 

Activați-vă Chakra Coroană 

 

Activați-vă cât mai bine puteți Chakra Coroană, pentru că Chakra 

Coroană este ajustată la intersectarea cu dimensiunile înalte. Vă 

puteți deschide Chakra Coroană mult mai mult decât o deschideți 

în mod normal, ca să primiți această lumină și energie galactică. 

 

 Acum concentrați-vă pe Chakra Coroană a voastră și spuneți-vă: „Îmi deschid Chakra Coroană 
către lumina înaltă care vine din Intersectarea Dimensiunilor”. 

 Deschideți-vă Chakra Coroană către aceste câmpuri de energie vibrațională înaltă, care încep deja 
să curgă prin Chakra Coroană descărcând și activând, și se simte ca și cum ar coborî în voi un val 
de lumină de Ascensiune. 

 Simțiți cum lumina din valul de ascensiune coboară în Chakra Coroană a voastră. 
 Folosiți-vă acum Chakra Coroană ca să amplasați un scut de protecție alb portocaliu în jurul 

câmpului vostru de energie. 
 Este ca un filtru prin care Chakra Coroană va primi numai această energie pentadimensională. 
 Chakra Coroană își activează frecvența înaltă ca să își extindă receptivitatea, ca să primească 

această frecvență înaltă de lumină care vine din Intersectarea Dimensiunilor. 
 Calibrați-vă acum Chakra Coroană. 
 Dați-i următoarea comandă Chakrei Coroană a voastră: „Calibrează-te acum pentru frecvența de 

lumină de la Intersectarea Dimensiunilor!” 
 Calibrarea frecvenței din Chakra Coroană a voastră se extinde acum către o gamă de frecvență 

mai avansată. 
 Când are loc intersectarea dimensiunilor, veți putea face shimmering mai ușor în alte dimensiuni. 
 Vă veți putea proiecta mental mai ușor în alte dimensiuni. 
 Veți putea aduce cu voi energie înaltă pentadimensională, în corpul vostru 3D. 
 Acesta este unul din cele mai mari servicii pe care vi le aducem, și cea mai mare dorință a noastră 

este să vă asistăm și să vă ajutăm în această acțiune. 
 
 


