
 

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 253 NOIEMBRIE 2017 
 

 

Sinele vostru pentadimensional     
 

Juliano, prin David K. Miller 
(Notă: această canalizare este preluată din lecturile prezentate la conferinţa anuală din octombrie 2017, 

la Prescott, Arizona) 
 

Ce înseamnă să fii în dimensiunea a cincea?  
 
Primul aspect este să fii în echilibru şi armonie cu natura. Al doilea aspect care ţine de a fi în 
dimensiunea a cincea este că nu mai ai conceptul de finitudine. Nu mai există conceptul de 
sfârşit al vieţii aşa cum îl ştiţi, ci mai degrabă există o conştientizare a naturii infinite a 
sufletului vostru şi a voastră. În dimensiunea a cincea există o conştientizare totală a faptului 
că corpul în care vă aflaţi serveşte ca punct de tranziţie către alte lumi, către alte frecvenţe 
şi dimensiunile superioare.Din această perspectivă pentadimensională locuieşti numai 
temporar în acest corp fizic. A fi în acest corp fizic este doar o parte din călătoria voastră. 
Există multe părţi în călătoria sufletului şi aţi venit în această formă tridimensională pentru 
motive specifice şi lecţii specifice. Vă aflaţi aici pe Pământ și ca să îndepliniţi misiunea 
voastră. Această misiune ar putea fi, de exemplu, să aduceţi cunoaştere şi informaţie 
spirituală pe planetă. 
 
 

Gândiţi-vă cât de dificil este să procesezi, să împărtăşeşti şi să explorezi Sinele 
Multidimensional din 5D în cultura 3D. Din fericire voi, ca seminţe stelare, creaţi o reţea de 
prieteni şi de susţinere pentru Sinele Multidimensional. Lucrul împreună în grupuri vă oferă 
securitatea şi susţinerea necesară pentru această muncă multidimensională. O altă parte a 
muncii multidimensionale este să încurajeze şi să atragă intersectarea dimensiunilor, adică 
intersectarea dimensiunii a treia cu dimensiunea a cincea. 
 
O parte din munca voastră multidimensională este să vă proiectaţi mental şi să faceţi 
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bilocaţie în dimensiunile superioare. Cu cât oamenii fac mai multă bilocaţie şi se proiectează 
mai mult în dimensiunile superioare, cu atâta este mai probabil că frecvenţele de gând, 
formele gând şi paradigmele de vindecare se vor descărca înapoi pe Pământ. Cu cât devin mai 
conştienţi oamenii de prezenţa lor multidimensională, cu atâta este mai probabil să se 
manifeste lumina înaltă pe Pământ. 
 

 
Membrul sărbătorit al lunii  

Henry a studiat la  MIT (Massachusetts Institute of Technology) şi şi-a luat 

licenţa în domeniul chimiei. Şi-a luat doctoratul la Universitatea din Chicago, 

apoi a făcut trei ani de cercetare post-doctorală la Universitatea Berkeley din 
California. 

A avut norocul de a găsi un post de profesor la Universitatea din New York, 
unde a lucrat până la pensionarea sa în 2012.   

În timp ce lucra ca profesor acolo, a făcut cercetări în domeniul chimiei fizice 

şi s-a ocupat de interacţiunea luminii şi a energiei microundelor cu moleculele 

organice. Unul din cursurile pe care le-a predat s-a numit Energia şi mediul înconjurător. 

Această activitate i-a trezit interesul pentru problemele mediului înconjurător cum ar fi 
poluarea aerului şi a apei, slăbirea stratului de ozon, gazele și efectul de seră, schimbarea 
climei şi energia nucleară. A fost introdus în Grupul de Patruzeci de către soţia sa Kristine, 
care era deja membru.  

De când a intrat în GOF acum câţiva ani, Henry a condus exerciţii de biorelativitate, a intrat 

în Consiliul Bătrânilor şi a ajutat la proiectul Clubul Cărţii din Australia. De asemenea l-a 
ajutat pe David la editarea unui nou manuscris.  

Henry este un om de mare valoare în grupul nostru şi ne bucurăm că îl avem.  

Îţi mulţumim Henry, pentru munca ta în Grupul de Patruzeci. 
 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun, 

 Mi-ai spus că ai ştiut că sunt sămânţă stelară în clipa în care m-ai văzut. De unde ai ştiut şi 

cum ne-am recunoscut? 

O sămânţă stelară 

Dragă sămânţă stelară,  

 

 

Henry 
Brenner 
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Mulțumesc pentru întrebare. Sunt sigură că multă lume și-a pus aceeași întrebare. Te-am 
recunoscut după lumina pe care o ai în tine. Știu că atunci când te-am întâlnit erai într-o 
criză emoțională, dar corpul spiritual e separat de corpul emoțional. Suferința emoțională nu 
îți ascundea lumina! 

De asemenea am observat la tine ceva ce aș putea numi fluiditate spirituală... Asta înseamnă 
că frecvențele nostre au rezonat între ele. Exista deja o punte și o conectare spirituală între 
noi, chiar înainte de a se stabili relația terapeutică. 

Mă entuziasmez foarte mult când întâlnesc o sămânță stelară nouă, chiar dacă nu este 
trezită. M-am entuziasmat când te-am întâlnit. 

Noi semințele stelare părem a avea o atracție magnetică una față de alta. Ne găsim între noi! 
 
 
Te binecuvântez,  
 

Cu drag, 
 
Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

 

 

 

Raport al Orașelor de Lumină Planetare 

 

 
 
 
Lin Prucher 
Coordonator Internațional 
linprucher@groupofforty.com  

  

Ideea din spatele Proiectului Orașelor Planetare de Lumină este să transformăm lumea într-un 
loc mai bun în care să trăiești. Tindem către ascensiune, dar există mai mulți pași de făcut 
până acolo. Așteptăm cu nerăbdare să vedem schimbări concrete în Orașele Planetare de 
Lumină pe care le creăm și le menținem activate. Aceasta ne aduce speranță și bucurie, și cu 
aceste emoții putem aduce mai repede schimbarea. 

Să sărbătorim împreună schimbările spre bine pe care le vedem pe drumul nostru. Iată știri 
din Brazilia: 
 

Coordonatoarea Orașului planetar de lumină Florianopolis Katia Patricia ne spune:  

„Vreau să vă împărtășesc vești importante: Aici la Florianopolis orașul a venit cu un proiect 
care să curățe marea în golful Mării Nordului, pentru ca apa să fie din nou bună pentru 
scăldat, și există o intenție fermă ca acest proiect să fie implementat cât de curând. În mod 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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cert, acest proiect există datorită muncii noastre energetice. Până acum nu s-a mai auzit aici 
despre un astfel de proiect.” 
  
Coordonatorul Orașului planetar de lumină Salvador Jussara ne spune:  
„Aici la Orașul Planetar de Lumină (PCOL = Planetary City of Light) Salvador/Bahia, am aflat 
că o zonă mare abandonată din fața Cristalului de Nord din Rezervația Marină Planetară de 
Lumină, va fi reabilitată. Proiectul este pentru construirea unui centru de conferințe, dar 
cred că impactul asupra zonei este foarte bun!” 

 
 
Coordonatorul Rezervației Marine Planetare de Lumină Salvador-Bahia Andrea ne spune: 
„Este minunat să vezi balene în larg, dar să le vezi cum vin într-o Rezervație Marină 
Planetară de Lumină, asta ne aduce o bucurie enormă și ne trezește în inimi iubirea! Pe 24 
septembrie 2017, o parte din grupul care susține Rezervația Marină Planetară de Lumină 
Costa Azul din Salvador / Bahia / Brazilia, au fost martori la zbenguiala a două balene în 
Rezervație! 
 
Erau aproape de plajă, cam la 150 de metri de noi. O adevărată binecuvântare! S-a întâmplat 
imediat după meditația noastră săptămânală, când stăteam pe ponton și beam apă de nucă 
de cocos. Deodată am văzut cum țâșnește un jet de apă din mare, și un joc de coadă de 
balenă spectaculos! Și alți oameni de pe chei au admirat spectacolul. Când balenele au sărit 
în aer, am chiuit plini de bucurie și recunoștință. Yupi! 
  
Am simțit o mare emoție când am văzut cum aceste ființe minunate înoată în Rezervație, 
mai ales că au trecut ceva ani de când nu au mai venit balenele în fața plajei, erau văzute 
numai departe în larg! Această întâmplare ne întărește încrederea că munca noastră de 
Lumină chiar dă roade!” 
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Lucrând, meditând și jucându-ne împreună, transformăm lumea într-un loc mai bun. 
Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega,  

Lin  

 

 

 
de David K. Miller  

  
Consiliul Bătrânilor continuă să se întâlnească de două ori pe lună. Tema din această lună a 
fost – cât de pregătit este Pământul pentru Ascensiune. 
 
Un semn care arată cât de pregătit este Pământul pentru ascensiune se referă la răspândirea 
spiritualității și a energiei pentadimensionale pe Pământ. Este ușor să pierzi din vedere 
progresul spiritual pe Pământ, din cauza unor evenimente recente cum ar fi cutremurele, 
uraganele, secetele și războaiele. Polarizările de pe planetă par să se ascută, la nivel politic 
și economic. În același timp noi credem că multe semințe stelare se trezesc și caută o nouă 
alternativă la paradigma planetară din prezent. Consiliul crede că semințele stelare trebuie 
să lucreze ca să atragă pe Pământ energia pentadimensională și intersectarea dimensiunii a 
cincea cu dimensiunea a treia. 
 
Consiliul Bătrânilor crede că Maeștrii Ascensionați joacă un rol important în ajutarea 
Pământului în aceste vremuri de criză. Printre Maeștrii Ascensionați se află Sananda și mulți 
maeștri din stele, cum ar fi Juliano din partea arcturienilor și Ptaah din Pleiade.  
 
Aceștia fac parte dintr-un grup evoluat mai înalt, numit Consiliul Galactic. Consiliul Galactic 
supraveghează formele de viață superioară și dezvoltarea planetară din galaxia Calea 
Lactee.   
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Consiliul Bătrânilor folosește tehnologia spirituală arcturiană, cum ar fi de exemplu camerele 
de gândire, care sporesc puterea gândului. Țelul nostru este să lărgim folosirea tehnologiei 
spirituale arcturiene pentru ascensiunea noastră, și să împărtășim aceste instrumente cu toți 
membrii Grupului de Patruzeci. 
 

 

  
Din Noua Zeelenadă – Ținutul Long White Cloud 

 
O poveste adevărată din Rezervația Marină Planetară de Lumină de la 

Golful Half Moon 
  

Era la apus, lumina începea să pălească și vântul urla în jurul iahtului, împingându-l în toate 
părțile. Luna se pregătea să lumineze. Valurile se spărgeau de proră. Pânza de pe catarg 
stătea încordată de la vântul puternic, și cramponul etravei încerca să echilibreze barca. 

Cei doi oameni de cart la bord făceau tot posibilul să țină corabia în picioare în vântul 
puternic, și alți patru oameni se odihneau în cabină sub bord. Regiunea din Golful Half Moon 
care dă în Oceanul Pacific, care este o Rezervație Marină Planetară de Lumină, poate fi 
neprimitoare și greu de navigat uneori. 

Barca mergea spre sud prin Oceanul Pacific către Noua Zeelandă, și se apropia de Rezervația 
Marină Planetară de Lumină East Auckland. Luptându-se cu greutatea bărcii, cârmaciul privi 
peste carlingă, în apă. A văzut o formă întunecată care se ridica la suprafață prin valuri, încet 
și grațios. Când a ajuns la suprafață s-a întors pe o parte, și cârmaciul și-a dat seama că 
privea drept în ochiul unei balene uriașe. 



 

7 
 

 
Plutea de-a lungul bărcii și se uita drept la el, ca și cum i-ar fi vorbit. Copleșit de această 
experiență, țipă la cei de sub punte să vină să vadă ce se întâmplă. S-au repezit cu toții pe 
punte, și acum erau șase oameni matori la această experiență uimitoare și emoționantă. 
 

După o vreme balena s-a întors și a plonjat în adânc, și când a dispărut a venit deodată o 
rafală puternică de furtună care a culcat barca pe o latură și a abătut-o de la cursul ei. 
Catargul și pânzele au căzut în apă și oamenii se țineau cu disperare la bord ca să nu cadă în 
apă, ca să salveze barca și echipamentul. Uzi și în stare de șoc, stăteau în carlingă și 
recapitulau ceea ce tocmai s-a întâmplat atât de repede și pe neașteptate, încercând să își 
revină și să înțeleagă evenimentele. 

Oare balena a venit ca să îi anunțe că se apropie dezastrul? Oare a vrut să îi aducă pe toți pe 
punte ca să fie în siguranță? De ce a stat ea lângă barcă liniștită atâta timp, încercând să 
comunice? De ce a plecat ea deodată când toată lumea era pe punte? Întrebări prea grele 
pentru starea de șoc în care se aflau. 

Oamenii stăteau și vorbeau, și mulțumeau stelelor lor norocoase că au fost toți pe punte și au 
scăpat ca prin minune de dezastru. Nu mai auziseră și nu mai trăiseră așa ceva. Era un 
miracol. 

Și mai incredibil este că peste o oră a revenit balena, și a înotat de-a lungul bărcii. Din nou s-
a uitat la ei. Ochiul ei a-toate-știutor, întunecat și strălucitor, aproape transparent, străvechi 
și înțelept, părea să vorbească cu ei și să îi asigure că totul era în regulă. Revenise ca să se 
asigure că toți erau bine. 
 
Toate întrebările lor își primiseră răspunsul. 
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Comunicare de la Comitetul Popoarelor Native Indigene ale 

Triunghiului Sacru din Grupul de Patruzeci 

  

Comitetul a prezentat un webinar pe 11 noiembrie 2017, intitulat:  

  

Conectarea la străbuni – un instrument puternic pe calea Ascensiunii  

  

* Dahlahk, Mountain Eagle (Vultur de Munte) și-a început rugăciunile în limba sa, invitând 

Strămoșii să comunice cu noi și să ne ajute. A spus că Strămoșii trebuie să știe de unde ești ca 

să știe cum să te ajute, și s-a conectat la Strămoși ca să își amintească de unde vine, ca să 

poată accesa informația deținută de această legătură. Ei sunt un canal între Pământ și Cer. 

Aceasta întărește inima ca să susțină compasiunea necesară pentru îndeplinirea misiunii. 

Mountain Eagle a mai vorbit și despre necesitatea de a face ritualuri înainte de a lua o decizie, 

chiar și în treburile obișnuite de zi cu zi. Să stai la un loc cu familia, să îi tratezi pe ceilalți ca 

pe familia ta.  

Împuternicirea și susținerea tuturor celor implicați ajută la crearea unei ordini și face totul să 

funcționeze. Atunci când inviți spiritele naturii să își aducă energia lor când iei o decizie, creezi 

armonie. Am mai vorbit despre cât de important este să știm să ascultăm, și să ne încetinim 

viața astfel încât să putem auzi șoaptele sinelor noastre superioare. 

* Birgit Smothers a relatat detaliat cât de greu i-a fost să își onoreze strămoșii, pentru că a 

crescut în Germania după două războaie mondiale. Stigmatul traumelor lăsate de fructele 

războiului face foarte dificilă urmărirea liniei genetice ancestrare, care s-a șters fără urmă. 

Birgit a muncit din greu ca să-și stabilească arborele genealogic al familiei. Onorăm 

împărtășirea sa pe acest subiect dificil. 

* Corae Lierman a vorbit din perspectiva conectării sale la strămoșii care au scăpat de sub 

asuprirea din Prusia, înainte de războaiele mondiale. Familia sa a sosit în America la mijlocul 

anilor 1800. Strămoșii ei și-au construit prin muncă o viață pe pământul oportunităților. 

Strămoșii ei au trăit în ferme izolate din regiunea Midwest. Au trăit din propriile resurse și au 

supraviețuit în izolarea lor cum au putut. Au împărțit totul împreună și au avut grijă unii de 

alții. Familiile lor erau mari și comunitățile erau unite. Aveai un sentiment de siguranță să 

trăiești cu ei, și acest sentiment mai persistă și acum. Te simțeai în siguranță să gândești cu 

mintea ta și să creezi. 

* David K. Miller a vorbit despre moștenirea sa evreiască. A vorbit despre confuzia legată de 

cine controla pământul unde erau obligați să trăiască strămoșii săi. A vorbit despre 

supraviețuirea neamului său și despre salvgardarea religiei și a principiilor de viață.  Povestirile 
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sale arată cât de greu este să identifici arborele genealogic atunci când familiile sunt dislocate 

din loc. După sosirea strămoșilor lui în Ohio, s-au păstrat mai multe detalii. Încă din tinerețe a 

păstrat o conexiune deosebită cu Germania. Soția lui se trage din Germania și a vizitat această 

țară de opt ori.  

Căpetenie Vultur Alb a transmis printr-o canalizare informația că popoarele nativilor indigeni 

au o dorință puternică de a proteja Pământul. Ei nu pot să înțeleagă de ce „oamenii albi” nu 

vor să protejeze Pământul. Ei cred că spiritele lor ancestrale locuiesc în munți, în râuri și 

oceane, și sunt cutremurați de distrugerea locurilor lor sacre. Profețiile lor vorbesc despre 

venirea Femeii Bizon Alb, care va ajuta la refacerea biosferei. Spiritele ancestrale nu 

abandonează Pământul. Ele păstrează forța vieții pe planetă. 

* Am fost surprinși în mod plăcut atunci când White Mountain (Vultur Alb), un bătrân din tribul 

Lakota, a cerut să vorbească. A fost invitat de Mountain Eagle să asculte prezentarea noastră. 

Am fost foarte onorați că el a simțit impulsul de a vorbi despre efortul Grupului de Patruzeci 

de a reuni Familia Omenirii cu Toate Rudele Noastre. Sperăm ca invitatul nostru să deschidă 

drumul, astfel încât să vină mai mulți oameni din Popoarele Native Indigene, care să participe 

la misiunea noastră. Aceasta este de multă vreme speranța și țelul nostru – să întărim a treia 

latură a Triunghiului Sacru, latura indigenilor. 

În viitorul apropiat vom mai face acest gen de webinare. Voi încerca să tipăresc cât se poate 

de repede discursul Căpeteniei Vultur Alb, astfel încât aceia din voi care nu ați putut participa 

la webinar, să îl puteți recupera. 

Îi încurajez pe membrii GOF să meargă pe website-ul Grupului de Patruzeci la Activități și 

Evenimente, și să asculte înregistrarea webinarului. Aceasta va fi postată în curând. În curând 

vom mai face webinare pe acest subiect profund. Continuăm să explorăm înțelepciunea 

popoarelor native și să lucrăm împreună asupra crizei planetare. 

Până atunci... binecuvântez pe Toate Rudele Mele. 

CoRae Lierman 

Coordonator al Popoarelor Native Indigene din Triunghiul Sacru 

coralierman02@gmail.com 

 
 
 
 

mailto:coralierman02@gmail.com
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Urăm bun-venit noilor membri GOF! 

 

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

Patruzeci între 18 octombrie și 18 noiembrie. 

First Name 
City State Country 

Annik Marina Del Rey California SUA 

Arleny Montreal Quebec Canada 

Barbara Aude   Franța 

Cecilia Paris   Franța 

Danilo Porto   Portugalia 

Fiona Pershore   
Marea 
Britanie 

Flor Sydney   Australia 

Glen Pershore   
Marea 
Britanie 

Gregory Mt. Airy Maryland SUA 

Igor  Lisbon   Portugalia 

Emanual Lisbon   Portugalia 

Julian Vancouver 
British 
Columbia 

Canada 

Magaly Sydney   Australia 
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Maria Jose Setubal   Portugalia 

Martha Sydney   Australia 

Paulo  Lisbon   Portugalia 

Terry Sydney   Australia 

  

Birgit Smothers  

Coordonator de Grup în SUA 

birgit@groupofforty.com  

 

Clubul Fiecare membru contează! 
Un Thanksgiving fericit! 

 

Cu ocazia sărbătorii de Thanksgiving, vreau să mulțumesc fondatorilor grupului nostru, 

David și Gudrun Miller.  

 

Sunt recunoscătoare că au înființat acest grup cu 22 de ani în urmă, ca să aducă oamenilor 

învățăturile arcturiene într-un mod organizat sincron. 

   

Sunt recunoscătoare lui Juliano și întregii echipe arcturiene, maeștrilor ascensionați și 

arhanghelilor, care ne sunt devotați și ne îndrumă, ne învață și ne protejează. 

 

 

Sunt recunoscătoare membrilor care se oferă voluntari ca să lucreze să fie acoperite nevoile 

tuturor celor din grup, astfeI încât programele noastre să se bucure de succes. 

 

Vă mulțumesc tuturor.  

 

 

Birgit Smothers  

Coordonator de Grup în SUA 

birgit@groupofforty.com  
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