
 

1 
 

 

@2017 David K. Miller, Group of Forty. Nici o parte din acest newsletter nu poate fi reprodusă 

fără consimțământul scris al lui David Miller, groupofforty.com., 

P.O. Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA. 

hem. 
 

Legaturi Numarul 249 IULIE 2017 
 

 

Experiența resetării: Juliano 

 

Juliano, canalizat de David K. Miller 

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii.  
 
Când  vorbesc despre „resetare”, nu trebuie să o priviți ca pe o experiență dureroasă, pentru 
că sunteți flexibili. Voi sunteți semințe stelare. Unul din lucrurile pe care le înțelegeți ca 
semințe stelare este faptul că modelul actual, programul actual de operare a acestei planete 
nu mai are succes. Puteți continua să mențineți același model vechi și sistemele de credință 
vechi care îl însoțesc. Dar dacă veți continua să respectați prea strâns vechiul sistem, veți 
deveni rigizi.  
 
Dacă sunteți rigizi și va avea loc o resetare, ea va fi dureroasă pentru voi. Dacă ești rigid și 
vine o transformare uriașă, este foarte ușor să te frângi și să suferi. Este dureros. Așa încât 
dacă vreți să vă pregătiți pentru ascensiune și pentru schimbările care vor veni, iată niște 
lucruri care cred că v-ar ajuta: 
  
Fiți flexibili în sistemele voastre de credințe. Voi sunteți semințe stelare și sunteți flexibili în 
modul cum vedeți structura și programarea. Voi sunteți deschiși ca să faceți programarea 
Noului Pământ. Acceptarea unui program al Noului Pământ este similară conceptului de 
„primire” din Kabala. Voi trebuie să fiți ca niște vase care primesc. Este posibil să fie trimise 
spre voi cele mai puternice și mai înalte vibrații de lumină, dar dacă nu sunteți pregătiți ca 
vas, lumina are să vă spargă vasul și containerul. Trebuie să vă pregătiți să fiți flexibili în 
modul cum lucrați cu diferite programe. Ca semințe stelare, voi sunteți capabili să lucrați cu 
programe pentadimensionale. Majoritatea oamenilor de pe Pământ nu au conceptul și 
priceperea de a lucra în conștiința circulară de dimensiunea a cincea. Majoritatea oamenilor 
au numai deprinderea de a lucra în conștiința liniară din dimensiunea a treia. Semințele 
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stelare au pregătirea și deprinderea de a lucra cu conștiința circulară de dimensiunea a 
cincea. 
 
Când vin programele Noului Pământ și are loc resetarea, semințele stelare vor putea să se 
adapteze și să intre în noul program. Dar cei care nu sunt conștienți, care nu au studii și 
pregătire pentadimensională, se vor frânge. Rigiditatea lor îi va deranja. Dacă experimentați 
un program de resetare cu care nu sunteți familiarizați, acest lucru va fi dureros. 
  
Dar voi vă veți reseta la un program pentadimensional. Ați studiat noua tehnologie spirituală 
pentadimensională care include meditația, bilocația și shimmeringul. Când va avea loc 
resetarea, nu vi se va părea foarte greu, pentru că sunteți pregătiți.  
  
În momentul resetării trebuie să fiți gata să acceptați sistemele de credință 
pentadimensionale și să vă adaptați la ele, deși acest lucru contrazice de multe ori principiile 
de funcționare a dimensiunii a treia. Ca semințe stelare voi cunoașteți deja multe din aceste 
noi principii. Eu nu văd resetarea ca fiind dureroasă și disruptivă pentru voi, așa cum ar fi 
pentru cei care nu sunt semințe stelare. 
 
Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 

 
Membrul sărbătorit al lunii  

  

Când Bonnie Sue Rauch avea doi ani, oamenii o întrebau de unde este și ea răspundea 
întotdeauna „de pe Arcturus”, nu din Brooklyn. 
 
Așa încât în mod firesc, când a citit Conectarea cu arcturienii, ea nu mai putea lăsa 
cartea din mână. 
 

A devenit membru GOF și a participat cu plăcere la cursul pe care îl ținea David dimineața, despre 
Arborele Vieții. Apoi i-au lipsit mult aceste cursuri, când David a terminat de predat. 
  
Astăzi ea a ajuns în al șaptelea deceniu și face o retrospectivă a experienței ei de viață și a 
înțelepciunii de a servi prin participarea la canalizările, webinarele și meditațiile lunare. 
 
Țelul ei este să o viziteze cât de curând posibil pe Jane în Australia, și apoi toate Orașele Planetare de 
Lumină de pe marea noastră planetă. 
 
Îți mulțumesc, Bonnie, pentru serviciul adus planetei și Grupului de Patruzeci. 
  
O puteți contacta pe Bonnie Sue la:  
av8BonSue@aol.com.  

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun,  

 
 

Bonnie 
Sue 

Rauch 

 

mailto:av8BonSue@aol.com
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Sunt într-un proces de consiliere de cîțiva ani pentru probleme de alcolism, dependență într-o 
relație, și traume din copilărie. Mi-am petrecut o mare parte din viață fugind de ceea ce 
simțeam și am suferit mult de depresie, am avut o stimă de sine scăzută și o mare nevoie de 
validare și acceptare de la cei din jur. Aveam o mare nevoie de a fi apreciată și recunoscută. 
 
Uneori mă simt mai bine, dar apoi mă simt jenată din cauza comportamentului meu, și mă 
copleșește frica! Îi tratez de sus pe cei din jur, de multe ori vorbesc prea tare și apoi mă simt 
amețită! Când observ cum mă comport, de obicei reușesc să îmi reglez comportamentul. 
 
Ce se întâmplă cu mine? Care e sinele meu adevărat? 
Îți mulțumesc pentru feedback.  
  
D 
  
Dragă D, 
  
Mă bucur să aud că te ocupi de problemele tale și îți depășești comportamentul auto-
distructiv! 
  
Gândește-te la starea ta emoțională ca la un pendul. Ai fost prinsă într-o extremă și când te-
ai deblocat, pendulul a oscilat în direcția cealaltă! Acum îți poți găsi echilibrul. 
 
Cheia stă în efortul depus pentru auto-reglare. 
  
Pentru că ai anumite dependențe și ești supraviețuitoarea unor traume, nu ai avut ocazia să 
te maturizezi emoțional în perioada când trebuia. Acea parte din tine care iese la suprafață 
este sinele tău imatur care are nevoie de îndrumare. Dar acum chiar tu trebuie să fii 
părintele care oferă îndrumare. 
  
Te rog să faci asta cu înțelegere și iubire.  
  
Te-ai maturizat mental, spiritual și fizic într-un mod corespunzător pentru vârsta pe care o ai. 
 
Ești o persoană puternică și curajoasă, și vei găsi echilibrul pe care îl cauți. Iar acest echilibru 
va aduce răsplata libertății emoționale. 
 

Te binecuvântez.  

Cu drag, 
Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

 

 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
Lin Prucher 
CoordonatorInternațional 
linprucher@groupofforty.com  

 

 

Noi știri despre Orașele de Lumină Planetare 
 
Recent au fost activate: 
  
Orașul de Lumină Planetar Fairhope în statul Alabama din SUA, în Golf Coast. 
Orașul de Lumină Planetar Campinas, în Brazilia. 
  
Vor fi activate în curând: 
  
Orașul de Lumină Planetar North Vancouver în Canada, duminică 13 august, la ora 5 după-
amiaza, ora Arizonei. 
  
Vor fi reactivate în curând: 
  
Orașul de Lumină Planetar Buritis Belo Horizonte, în Brazilia; data și ora urmează a fi 
stabilite. 

 

 
 

În ultima noastră lectură despre Orașele Planetare de Lumină, Juliano a arătat că arcturienii 
ne-au dat o structură și anumite reguli de urmat, dar totuși: 
 
„Fiecare Oraș Planetar de Lumină este unic și fiecare coordonator al unui oraș planetar de lumină are 
abilitatea de a lucra cu oamenii din oraș ... Voi dețineți și veți exprima individual puterea, frumusețea 
și energiile pentadimensionale ale orașelor planetare de lumină... 
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Dar chiar și în această exprimare unică se găsește legătura comună a frăției de pe planetă, legătura 
comună a iubirii pentru spiritualitatea pentadimensională, legătura comună a creării unei atmosfere de 
iubire și susținere a oamenilor care își caută ascensiunea... 
  
Este o realitate că grupuri mici de oameni se pot uni ca să susțină o lumină pentadimensională în orașul 
lor... 
  
Voi vreți să comunicați cu galaxia, să comunicați cu lumina spirituală din această galaxie. Există o 
Forță de Lumină Spirituală, o Comunitate de Maeștri, de Învățători care vor să se conecteze cu voi, 
care caută câmpul vostru de energie și devotamentul voastru. Maeștrii Pentadimensionali, printre care 
sunt arcturienii, lucrează ca să se conecteze cu voi telepatic, creativ, prin vise, muzică, dans, prin 
Noosferă... 
 
Există o regulă, există o lege – ca să trimiți în jos energie pentadimensională, trebuie să existe oameni 
care să o primească. Trebuie să existe oameni care să o susțină... 
 
Dorim acum să trimitem energie pentadimensională la orașele voastre planetare de lumină. Voi lucrați 
ca să creați vase care să susțină energia galactică pentadimensională de vindecare”. 
 
Veniți la întâlnirea noastră de duminica 30 iulie ora 9, ora Arizonei.  
  

Vă trimit binecuvântări cu Lumina Omega tuturor, 

Lin 
 

  

  

Bun-venit noilor membri ai Grupului de Patruzeci! 
 

Vrem să urăm un bun-venit călduros următorilor membri noi, care au intrat în rândurile 

Grupului de Patruzeci între 18 iunie și 18 iulie. 

 

Numele   Orașul Statul/Provincia   Țara 

Santana Merced California   SUA 

Elke Berlin Germania   UE 

Zora Perth WA   Australia 

Will Pottsville Pennsylvania   SUA 
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Birgit Smothers  

Coordonator de grup în S.U.A. 

birgit@groupofforty.com  

 

Consilul Bătrânilor a luat inițiativa de a se conecta cu alte grupuri.  

 

Ne-am conectat cu success cu Dr. Suzanne Lie, care este un canal pentru arcturieni și are o 

audiență mare pe internet. 

 

David Miller și Dr. Lie vor prezenta împreună un webinar pe 29 iulie. Vom trimite anunțuri 

prin e-mail.   

Apăsați aici ca să vă înscrieți: Click here for a link  

 

 

Din partea Comitetului Triunghiului Sacru al Nativilor Indigeni din 
Grupul de Patruzeci 

 
Comitetul Triunghiului Sacru al Nativilor Indigeni continuă să se bucure de o reacție pozitivă 
atunci când împărtășește cu alți lucrători de lumină instrumentele sale de lucru și ideologia 
sa, pentru vindecarea și echilibrarea Mamei Pământ și a întregii vieți de pe planetă. 
 
Pe 12 august 2017 la ora 15 (ora Arizonei) vom ține un webinar gratuit pentru membrii GOF și 
oaspeții lor. Se va aborda cunoașterea laturii indigene din Triunghiul Sacru, pe tema – CUM SĂ 
FOLOSIM ROATA MEDICINEI PENTRU VINDECAREA PĂMÂNTULUI. 
  
Prezentatorii vor fi: 

 Birgit Smothers, instrucțiuni despre cum se folosește Roata Medicinei pentru 
Vindecarea Pământului.  
  

 Dahlahk Pahtahlngee va face rugăciuni în limba sa amerindiană pentru activarea 
energiei din Roata Medicinei, ca să ne ajute să ne unim, ca să aducem vindecare 
pentru planetă. 

mailto:birgit@groupofforty.com
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07eeaubklq7e368d1a&llr=s9up9zbab
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 Gudrun Miller o va canaliza pe Spirit de Foc, ghidul ei, în Roata Medicinei.  
  

 CoRae Lierman va prezenta mesajul Consiliului, folosind Roata Medicinei.  
  

 David K. Miller îl va canaliza pe Căpetenia Vultur Alb, cu instrucțiuni suplimentare de 
folosire a Roții Medicinei pentru vindecare planetară și personală. 

Ne așteptăm să participe multă lume, și ne vom concentra cu hărnicie ca să facem o 
schimbare pozitivă a energiilor negative care s-au adunat pe planetă. 
  
Vă mulțumesc TUTUROR pentru comentariile și participarea voastră ca să aducem energie 
pentadimensională Mamei Pământ, prin Triunghiul Sacru. 
  
Ne amintim de cuvintele Căpeteniei Vultur Alb, care ne vorbește despre nevoia rugăciunii 
pentru Pământ, ca să păstrăm Pământul în inima noastră.  
 
Vizualizați pământul verde, cerul albastru și îmbrățișați pământul cu bucurie și în uniune 
spirituală. Vă rog păstrați această imagine în conștiința voastră în timpul ceremoniilor. 

 
  
CoRae Lierman 
Coordonator 
Triunghiul Sacru al Nativilor Indigeni  
coralierman02@gmail.com 

 


