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Ascensiunea şi  

Tehnologia Spirituală 
 

Juliano Canalizat de către David K. Miller 

  

Salutări, sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii. 

    Conceptul de ascensiune şi tehnologie spirituală este foarte comun fiecăruia dintre 

voi şi când lucraţi cu aceste concepte, pare natural şi normal pentru voi. Când întâlniţi 

şi încercaţi să atrageţi alţi membri probabil v-aţi dat seama că aceste idei şi concepte 

nu sunt atât de uşor de înţeles. Întrebarea nu este: „Planeta este pregătită pentru 

ascensiune?” Întrebarea este: „Câte persoane sunt pregătite pentru ascensiune?” Se 

pare că doar un mic procentaj din întreaga populaţie. Se pare că doar un procentaj, 

mai puţin de un procent din întreaga populaţie este capabilă de a înţelege lucrul cu 

energiile ce privesc ascensiunea. 

    Un punct important este acesta: din nefericire situaţia planetară este în plină 

deteriorare. Înţeleg că acest lucru nu este o surpriză şi unele din aceste sisteme încep 

să se apropie de colaps unde va fi mai multă diperare şi mai mulţi oameni deschişi 
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spre a găsi o soluţie spiritual. Eu şi Consiliul am remarcat unde sunt stadii de 

dezvoltare pe Planetă. Pământul este la sfârşitul primului stadiu de dezvoltare. Sunt 

o mulţime de zone diferite care au fost desăvârşite şi civilizaţiile astea au fost create 

şi tehnologia avansată a fost implementată. Conflictul de bază pe o planetă ce se află 

la primul stadiu de dezvoltare este spiritualitatea şi înţelepciunea împotriva 

tehnologiei. Cu toţii putem fi de accord că tehnologia a ajutat să se creeze immense 

probleme pe planetă, în special probleme care au de-a face cu poluarea şi 

contaminarea ambientului. 

 

Consilierea semințelor stelare 

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

de ani. 

 

    Dragă Gudrun, suntem părinții a doi copii Semințe Stelare și amândoi suntem 

Semințe Stelare trezite. Poți să ne dai câteva linii directoare pentru a ne putea crește 

copiii, astfel ca noi să fim competenți și orientați în cum să le explicăm lor, Semințelor 

Stelare, și, de ademenea, cum să le povestim lor despre ascensiune.  

    Îți mulțumim! 

    Mama și Tata  

 

     

    Dragă Mamă și Tată,  

    Întrebarea voastră este mare și mă împinge să gândesc realmente. Am lucrat cu 

copiii în practica mea de consiliere pentru mulți ani. Unii dintre ei au fost Semințe 

Stelare cu părinți inconștienți. Ei au toate tipurile de probleme emoționale cunoscute 

referitoare la perspectivele lor și care nu se potriveau cu cele ale familiilor, 

comunităților și în special cu cele ale colegilor lor.  

    Copiii voștri sunt binecuvântați de a vă avea ca părinți! 

    Aș vrea să am mai multe detalii despre copiii voștri pentru a vă da informații 

precise, dar pot doar să generalizez asupra acestei probleme. Înainte de toate, 

ascultați-vă copiii. Validați sentimentele și preocupările lor. Puneți întrebări cu 

răspunsuri deschise. 
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    Ei pot avea daruri psihice speciale pe care voi veți descoperi dacă le au, și veți 

susține și încuraja aceste daruri.  

    În funcție de sensibilitățile lor emoționale, voi s-ar putea să simțiți nevoia de a-i 

proteja de unele dintre activitățile copilăriei ”normale”, cum ar fi școala publică. 

    Face-ți-le cunoscut că ei sunt protejați de către îndrumătorii lor. Ei s-ar purtea să 

știe aceasta deja și să aibe conversații cu îndrumătorii lor. ”Îndrumătorii” ar putea fi 

explicați prin conceptul de prieteni îngerești. 

    În ceea ce privește ascensiunea, mă gândesc că explicarea acestui eveniment 

poate întârzia până când îi veți ști maturi îndeajuns pentru a înțelege sau până când 

ei vă vor pune întrebări despre aceasta.  

    Să nu vă ascundeți de ei calitatea voastră de Sămânță de Stele și lăsați-i să 

participe la activitățile voastre specifice și la ritualuri.  

    Scoateți-i mult în natură și arătați-le cerul noaptea. 

    Încurajați-i să se exprimă prin artă, muzică, dans și prin orice formă este potrivită 

pentru ei. Acești copii vă vor spune ceea ce au nevoie așa că ascultați-i cu multă 

grijă. 

    Ei sunt ca și alți copii și vor avea nevoie de limite, structuri și consecințe. Voi 

rămâneți părinții! 

    Binecuvântări vouă, Mamă și Tată! 

    Cu mult drag, 

    Gudrun 

    gudrunaz@yahoo.com   

   

  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Raportul Orașelor Planetare de Lumină 

 

 

  

  

  

Lin Prucher  

Coordonatoare Internațională OPL 

linprucher@groupofforty.com   

 

Fiți fericiți! 

    Fiți fericiți! Acesta este mesajul meu pentru astăzi.  

    Accentuați pozitivul. Ca lucrători ai luminii sensibile, noi suntem de multe ori foarte 

conștienți de ceea ce nu este drept în lume. Aceasta poate distorsiona perspectiva noastră și 

să ne întristeze. Dar noi nu vrem să contribuim la tristețea lumii. 

    Juliano ne spune adesea că ceea ce se întâmplă pe Pământ este o Dramă Cosmică. Poate ar 

fi fost mai bine pentru noi să ne retragem cu un pas înapoi ca să observăm, pentru a ajuta și a 

face cunoscut că ne-am îndeplinit datoria pentru a face din lume un loc mai bun  

    Se pare că multora dintre noi le-ar fi plăcut ca schimbările să aibă loc instantaneu. Și mie. 

Juliano ne-a spus că munca în OPL (Orașele Planetare de Lumină) pe care o efectuăm este 

fundamentală. Noi punem bazele schimbărilor globale viitoare. 

    Aceia dintre noi care lucrează în programul OPL recunosc cât de măreață(înălțătoare) este 

munca noastră. Noi vrem să o ducem la bun sfârșit. Vrem ca proiectul să fie complet și toată 

lumea să fie bucuroasă și de acum înainte. 

    Trebuie să recunoaștem că orice cărămidă este importantă, de aceea orice cărămidă este 

necesară ca să completăm structura. Așa că, chiar acum, cărămidă cu cărămidă, fundația 

începe să se înalțe. După aceea balanța clădirii începe să se completeze.  

    Să ne veselim pentru ceea ce a fost deja înfăptuit și să recunoaștem că în lume sunt 

persoane care adaugă noi și noi cărămizi. Suntem parte a unei colaborări internaționale, într-

o rețea, și suntem uniți. Progresul se înfăptuiește. Pământul este un loc mai bun mulțumită 

muncii noastre.  

mailto:linprucher@groupofforty.com
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    Fiți fericiți!  

    Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega, 

    Lin 

 

Canalizarea OPL 

(Orașelor Planetare de Lumină)   

 

Grupul celor Patruzeci 

Orașele Planetare de Lumină 

Canalizare Specială - Brazilia 

 

14 Iulie 2019 

 

Lucrând Împreună 

Canalizat de către David K Miller 

davidmiller@groupofforty.com 

Toate drepturile sunt rezervate 

 

Întrebări: 

1.Multe grupuri spirituale lucrează la dezvoltarea zonei noastre. Este vorba despre munca 

GOF(Grupul Celor Patruzeci) PCOL? 

 

2. Multe grupuri spirituale lucrează individual. Putem lucra împreună?  

 

    Salutări. Eu sunt Juliano. Noi suntem arcturienii.  
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    Energia muncii spirituale este cumulativă. Asta înseamnă că ceea ce faceți voi în Brazilia se 

adaugă, se adaugă și se adaugă și începe să devină din ce în ce mai influent. Este bine de 

știut că voi stați să puneți bazele pentru schimbarea planetară. 

    Am studiat alte planete care trec sau au trecut prin aceste schimbări. Planeta voastră este 

la sfârșitul Primului Stadiu pe Scara Dezvoltării Planetare. Caracteristicile conflictelor în 

acest stadiu sunt numeroase. Printre acestea: polarizări, contaminări de mediu, războaie, 

sărăcie economică. Peste toate, biosfera, energia forței vitale a planetei este amenințată. 

Soluția acestor conflicte imense rezidă în spiritualitate.  

    GOF ajută la găsirea unor soluții. Este adevărat că și alte grupuri lucrează, de asemenea, 

în scopul spiritualizării acestei planete. Consider că e foarte bună ideea de a lucra împreună 

cu celelalte grupuri. Așa cum voi șriți, sunt foarte mulți Maeștri Spirituali și Maeștri Înălțați pe 

această planetă și în jurul ei. Avem Kuthumi, Sananda, Andromedanii, Pleiadienii. De 

asemenea, sunt multe alte canale în jurul acestei planete care lucrează pentru expansiunea 

spirituală.  

    De asemenea, o mare proplemă este: cum pot fi unite grupurile spirituale? Dacă ele 

împărtășesc aceleași obiective ca GOF în Brazilia, atunci am putea spera că va fi o mare 

unitate. Și dacă voi veți fi capabili să lucrați împreună cu aceste alte grupuri, atunci mă 

gândesc că acest lucru ar fi minunat. Dar amintiți-vă că acolo unde este o parte a GOF și 

energia Arcturiană este unică. Aceasta este, ca și cum am spune că munca de vindecare 

planetară Arcturiană este o idee unică cu trăsături unice care nu sunt în toate grupurile. Voi 

puteți rămâne să lucrați cu alte grupuri dar vreau, de asemenea, să vă amintesc unicitatea 

muncii Arcturiene. 

    Una din primele principii pe care noi le oferim vindecării planetare este Energia 

Triunghiului Sacru. Cele trei părți ale Triunghiului Sacru reprezintă: Spiritualitatea Galactică, 

Șamanismul prin popoarele native ale pământului și Misticismul religiilor (Creștinismul, 

Budismul, Islamismul și alte mari religii ale planetei).  

    Acum, nu fiecare grup recunoaște toate cele trei părți ale triunghiului. Dar GOF Arcturian 

promovează unitatea tuturor celor trei părți ale acestei energii sacre. Dacă puteți găsi grupuri 

care vor să lucreze și să îmbrățișeze energia triunghiului sacru atunci mă gândesc că veți fi 

foarte înțelepți să lucrați împreună atât timp cât veți păstra fermă energia unică a 

învățăturilor Arcturiene. 

    Noi avem, desigur, principii importante precum: Biorelativitatea și lumina Orașelor 

Planetare. Noi, de asemenea, promovăm conexiunile și rețelele internaționale. Aceasta 

înseamnă că proiectul Luminii Orașelor Planetare nu este doar pentru Brazilia, ci este pentru 

întreaga comunitate internațională. Vrem ca persoanele în Brazilia să lucreze în mod 

internațional. Spre exemplu, dacă lucrați în Templul lui Toma în Barcelona atunci acesta este 

o dovadă mare de cooperare înternațională. Dacă aveți un Oraș de Lumină Planetar în 

Curitiba și lucrați cu surorile Orașelor Planetare de Lumină în Anglia acet lucru este măreț. 
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Proiectele Orașelor Planetare ale Luminii și ale Biorelativității încep să devină proiecte 

internaționale și galactice. 

    Una din marile probleme ale grupurilor spirituale, astăzi, este ”ego-ul”. Știu că au fost o 

mulțime de lucrări spirituale centrate asupra unei abordări de a fi drepți sau mai buni. Noi, 

Arcturienii, luăm poziția Capului Vulturului Alb și a învățătorilor Americanilor Nativi care 

este: ”Noi suntem toți frați și surori” și ei spun: ”toate relațiile mele”. Aceasta este un fapt 

unic pe Pământ. Pământul are numeroase religii, mai multe decât orice altă planetă. 

Pământul are numeroase limbi, mai multe decât marea majoritatea palnetelor din galaxie. 

Sigur, religiile și perspectivele spirituale sunt, de asemenea, numeroase, dar munca voastră în 

crearea Orașelor Planetare de Lumină este în beneficiul câmpului energiei spirituale al 

întregului Oraș de Lumină, așa că deschiderea voastră spirituală, încurajarea voastră 

spirituală și abilitatea voastră de a aduce jos Lumina Cinci-Dimensională influențează alte 

persoane spirituale care realizează această muncă în Orașele voastre Planetare de Lumină. 

    Cred că voi ajutați la crearea unui câmp de energie a Shambalei în Orașele voastre 

Planetare de Lumină. Energia Shambala poate fi descrisă astfel: este o Cortină de lumină în 

eterul Cinci-Dimensional realizată în jurul orașului. Aceasta este ca o energie protectivă care 

permite doar Luminii Înalte de a trece prin ea. Persoanele de joasă energie nu sunt interesate 

sau nu pot penetra cortina de lumină. În acelasi timp, voi exploatați și creați vibrații de 

lumină înaltă care vor influența toți membrii și participanții în populație și toți locuitorii. 

Înțeleg că aceste persoane devin entuziaste și că uneori ei părăsesc grupul vostru. Sunt multe 

potive pentru aceasta, dar eu vreau să spun un lucru cu munca voastră și cu vindecarea 

planetară. Este o muncă foarte dificolă și grea, care cere dedicație și un efort susținut. 

Uneori beneficiile nu sunt imediate. Punerea fundației nu este nici pe departe cea mai 

interesantă activitate în construirea unei case. În același timp, voi înțelegeți că, dacă 

fundația nu este corect pusă, casa nu va fi rezistentă. Punerea fundației nu este activitatea 

cea mai interesantă și nu este cea mai apreciată de către alte persoane, dar voi și cu mine, 

împreună, știm cât este de importantă fundația în construcția unei structuri. Aceasta este 

contribuția și munca voastră în Brazilia.  

    Cunosc faptul că Brazilia are probleme particulare dar, de asemenea, are energii și legături 

cu natura, cu totul speciale. Amintește-ți că noi, Arcturienii, am ales Serra da Bocaina pentru 

legătura cu Poarta Stelară Arcturiană. Și Poarta Stelară este un coridor important și un portal 

pentru ascensiune. Urez bun venit altor grupuri spirituale, în special pentru Brazilia și 

Portugalia care acceptă Poarta stelară și ascensiunea. Vă amintesc doar să păstrați în 

discuțiile și lucrările împreună cu alte grupuri a energiei Arcturiene. 

    Hai să lucrăm împreună, să găsim o cale mai bună de a colabora în mod global și 

internațional. Să facem împreună, să păstrăm entuziasmul luminii spirituale în munca voastră.  

    Suntem frați și surori. Aceasta include că noi suntem frați și surori galactici. 

    Eu sunt Juliano. Zi bună!     
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Grupul celor Patruzeci 

Canalizarea Orașelor Planetare ale Luminii Lunare 

 

26 Mai, 2019 

 

 

Pământul Ascultă 

Canalizat de David K Miller 

davidmiller@groupofforty.com 

Toate drepturile sunt rezervate 

 

    Salutări. Sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii. 

    Vreau să vorbesc despre Copacul Vieții ca despre un instrument de vindecare planetară. Și 

vreau să mă uit la relația dintre înalta înțelepciune, cunoaștere și compasiune. Toate acestea 

sunt căi de rulare importante pentru vindecare. 

    Este necesară conectarea către înalta înțelepciune pentru a vă îndeplini misiunea de 

Vindecător al Planetei. Mulți dintre voi au avut alte vieți în diferite părți ale acestei galaxii. 

Asta înseamnă că aveți o experiență vastă în a observa și lucra cu Orașele Luminii și, de 

asemenea, în a lucra cum să activați Vindecarea Planetară. 

    Știu că sunteți experimentați ca și Vindecători Planetari deoarece ați trezit în voi 

experiența voastră precedentă de Vindecător Planetar. Această idee de Vindecător Planetar, 

orașe ale Luminii și Copacul Vieții sunt concepte folosite la nivel galactic. 

    Să ne uităm la nevoia de conecatre cu Înalta Înțelepciune. Voi știți, există o Înaltă 

Înțelepciune pe Pământ. Vorbim de Înalta Înțelepciune ca sferă a Arborelui Vieții 

Planetar.Însă Înalta Înțelepciune espe parte a Pământului. Pământul cunoaște cum să 

supraviețuiască. Pământul știe despre stingerea în masă a speciilor. Au fost câteva persoane 

care au crezut că Pământul va muri ca și planetă din cauza abuzurilor care acum sunt 

împrăștiate pe întreaga sa suprafață.  

    Lăsați-mă să reamintesc tuturor că, înainte de aceasta, au fost alte cinci extincții în masă. 

Probabil cea mai faimoasă a fost când un asteroid a lovit ceea ce este astăzi zona Peninsulei 

Yucatan, între cincizeci și șaizeci de milioane de ani în urmă. Acest asteroid a intrat în 

coliziune directă cu această zonă care a condus la a cincea extincție de masă. Oricine știe că 

dinozaurii au murit ca, de asemenea, multe alte specii de animale și plante. 
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    Punctul meu de vedere este acela că pământul este o planetă înțeleaptă. Pământul, cu 

înaltă înțelepciune știe cum să recupereze și să fortifice viața, din nou, în această minunată 

biosferă. Așa că, Pământul are o mare înțelepciune. Pământul a cunoaștere și experiență din 

alte extincții în masă. Au fost alte patru înaintea celei de-a cincea. Voi sunteți acum în 

mijlocul celei de-a șasea extincții în masă.  

    Credeți-mă, Pământul știe cum să răspundă. Pământul este o planetă înțeleaptă. Au existat 

multe dăți pe suprafața pământului în istoria lumii cu multe pericole pentru planetă. Au fost 

mulți asteroizi care au lovit Pământul. Au existat evenimente neobișnuite. 

    Așa că Pământul are înțelepciune. Pământul are cunoașterea despre cum să 

supraviețuiască. Acum voi, ca Vindecători Planetari, vă gândiți să vă conectați cu 

înțelepciunea Pământului. Voi puteți spune și întreba: „de ce anume are nevoie Pământul ca 

să supraviețuiască acestei a șasea extincții în masă?” 

    Știu că voi faceți exerciții de echilibrare a meridianelor, de exemplu. Acesta este un lucru 

excelent. Pământul are nevoie de lucrări făcute pe căile pe care le urmează ea, pe 

meridianele ei. Voi faceți lucrări cu Stonehenge și alte locuri sfinte descifrând codurile 

ascensiunii planetare. Acesta este vital pentru Pământ. 

    Niciodată înainte nu au fost atât de multe ființe lucrătoare cu o spiritualitate înaltă să 

comunice direct cu Spiritul pământului. Gaia (mama Pământ) cunoaște această nouă 

experiență. Aceasta este, pentru a avea Vindecători Planetari lucrând și vindecând, 

comunicând direct cu ea. Pământul răspunde. Credeți-mă, Pământul răspunde din cauza 

acumulărilor de distrugeri și abuzuri serioase care apar astăzi pe planetă. 

    Da. Este adevărat că umanitatea abuzează de mama sa. Este adevărat că umanitatea aduce 

distrugeri multor părți ale biosferei. Este adevărat că această biosferă este într-o stare foarte 

fragilă. Vestea bună este că starea de spirit a Pământului activează, de altfel, înțelepciunea 

ei, Spiritul Pământului activează supraviețuirea sa. Cred că este important că noi, ca 

Vindecători Planetari comunicăm și încurajăm Pământul să aibă un răspuns înțelept. 

    Ce înseamnă un răspuns înțelept în această zonă? 

    Parte a răspunsului înțelept este aceea că noi vrem protecția zonelor sacre. Noi discutăm și 

transmitem cererile, energiile și cunoașterea noastră Mamei Pământ, pentru a-i reaminti ei că 

aici sunt mulți Vindecători Planetari pe glob, multe persoane lucrătoare în Orașele Luminii și 

aici sunt persoane care lucrează la spațiile sacre ca Stonenhege, Munții Shasta și alte locuri 

care sunt dedicate protecției Mamei Pământ. Orașele Planetare ale Luminii sunt, de 

asemenea, părți ale energiei sacre pe această planetă. Dar să nu ne rușinăm. Să o lăsăm pe 

Mama Pământ să știe că aceste locuri sunt activate și că noi vrem să-i întărim protecția. Noi 

vrem să încurajăm puritatea. Noi vrem să încurajăm curățirea acestor zone sacre incluzând 

Orașele Planetare ale Luminii. 

    Nu vrem ca aceste zone sacre să fie distruse. Vrem ca aceste zone sacre să fie protejate. 

Noi putem face aceste cereri în rugăciunile și meditațiile noastre adresate Pământului. Noi 
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putem aduce la cunoștința Mamei Pământ că noi suntem, de asemenea, dedicași ascensiunii 

ei și înaltelor energii. Aceasta înseamnă că pământul răspunde înaltelor noastre gânduri. 

Pământul răspunde eforturilor noastre de a crea energii sacre. Pământul reacționează când 

noi construim Orașe Planetare de Lumină și spunem că lucrăm să dedicăm aceste zone ca și 

sacre. 

    Cred că vestea cea mare pentru Grupul Celor Patruzeci, vestea cea mare pentru cei ca voi, 

care sunt Vindecători Planetari, este aceea că, Mama Pământ interacționează cu Vindecătorii 

Planetari. Mama Pământ înțelege dedicarea voastră ca și Vindecă Planetari. În curând va sosi 

timpul când voi veți vedea răsplata, când veți avea un mare succes. Din cauză că Mama 

Pământ, în înțelepciunea ei, știe cum să supraviețuiască. Mama Pământ, în înțelepciunea ei 

știe cum să răspundă la protecția zonelor și locurilor sfinte dacă este necesar pentru 

continuarea supraviețuirii umanității.  

    Vă binecuvântez pe voi, pe toți. Eu sunt Juliano. Zi bună.  

 

 

 

Am vrea să extindem căldurosul nostru bun venit următorilor noi membrii care s-au 

unit Grupului Celor Patruzeci între 18 iunie 2019 și 18 iulie 2019 

Prenume Oraș Țară 

Alejandro Baltimore USA 

Anne Sydney Australia 

Annette Hobart Australia 

Carol Brier SUA 

Emanuel Brisbane Australia 

Ken Dublin Irlanda 

Oivind Moos Norvegia 

Pamela Seixon Portugalia 
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Raportul Consiliului Bătrânilor din iunie 2019 

de David K. Miller 

 

În timpul întâlnirii consiliului a vorbit Purvesh, coordonatorul pentru Argentina. 

Transmusiunea s-a ținut pentru tineri, pe Youtube pe KAI, canalul Arcturienilor. 

Mesajul a fost foarte încurajator! Ghidul său Arcturian a spus că fundația pentru lucrări 

Arcturiene pe Pământ a fost creată de David Miler și de către GOF!  

Știu că noi toți am lucrat și am conservat energia fără așteptări de validare, în special 

David. Oricum, întotdeauna este bine să primești o confirmare.  

Noi suntem grupul care acționează „sub radar” și vom continua cu marea lucrare pe care o 

facem și cu cea pe care am făcut-o deja noi toți. 

Vreau ca voi toți să știți că contribuția voastră este edificatoare și relevantă! Voi și GOF 

sunteți supravegheați de către Consiliul Galactic! 

Sunt recunoscător să fac parte din această operă și să vă am pe fiecare dintre voi ca 

membru al familiei mele. 

Dragoste,  

Gudrun Miller 

Membru în Consiliul Bătrânilor   

gudrunaz@yahoo.com  

 


