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PREZICERI PENTRU ANUL 2019 
Juliano, canalizat de David K. Miller 

 

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

Ne apropiem de anul 2019 cu o minte plină de informații și deschisă, cu o perspectivă nouă. Este greu să 

menții o viziune care să nu se bazeze pe înclinațiile și prejudecățile pe care le avem. Asta pentru că în anul 

2019 multe forțe conflictuale se îndreaptă către o rezoluție care se va petrece la multiple nivele. Se va 

petrece la nivel politic, religios și economic, dar se va petrece și în biosferă, iar în final va fi și o rezoluție 

cosmică. 

Am să explic mai întâi la ce mă refer când vorbesc despre rezoluția cosmică, apoi ne vom referi la 

conflictele și polarizările care caută o rezoluție. Din punct de vedere cosmic am putea spune că anul 2019 

își va accepta, își va înțelege și își va studia moștenirea cosmică și relația cu cosmosul. Aceasta se 

construiește de mulți ani, pe măsură ce în ultimii 20-30 de ani „noua fizică” și „astro-astronomia” au adus 

noi înțelegeri deschizătoare de drum. Chiar și mai devreme în prima parte a secolului XX, Einstein făcea 

vestitele sale descoperiri despre relativitate.  

Când spun că există o rezoluție a ideilor și principiilor cosmologice, asta înseamnă că se vor face 

descoperiri prin care câmpul de energie unificat, care a fost țelul atâtor fizicieni, va fi înțeles și prezentat 

și va reprezenta o descoperire majoră în lumea științifică. La prima vedere nu pare a fi ceva realist. În ce 

fel va afecta energia câmpului unificat omenirea? În prezent majoritatea oamenilor cred că teoria 

câmpului unificat nu este ceva real, ci doar o discuție filozofică. Ei bine, dezvoltarea teoriei relativității a 
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lui Einstein a dus la apariția bombei nucleare și alte ramuri ale cercetărilor lui Einstein, care au dus la 

dezvoltarea teoriei cuantice și la progresele din lumea computerelor. 

În lumea fizicii există două curente de gândire principale. Primul curent pornește de la Newton și folosește 

logica lucrând cu stelele și cu corpuri planetare mari. Dar există și legile subatomice, care nu urmează 

legile lui Newton ci mai degrabă au propriile lor sisteme și legi. Aceste două legi, corpurile mari și corpurile 

subatomice, par a opera după principii diferite. Teoria câmpului unificat va aduce aceste două principii la 

un loc, într-o singură teorie, care funcțiionează pentru ambele abordări. Ce va însemna asta pentru 

omenire? Oamenii de știință vor fi conduși la o descoperire deschizătoare de drumuri în domeniul 

producerii energiei. Noua energie care va apare depășește petrolul, electricitatea și energia nucleară. 

 

Va fi o energie curată și puternică. Va avea efecte economice dramatice și șocante pentru că va activa 

transferarea sursei de energie pe planetă de la o economie bazată pe folosirea petrolului, la această 

energie nouă. Asta se va petrece în anul 2019 și va fi mult entuziasm dar și multă rezistență, pentru că 

această descoperire va produce o trecere a bogăței de la economia bazată pe petrol, la economia „teoriei 

câmpului unificat”. 

 

Gândiți-vă la asta – dezvoltarea teoriei câmpului unificat va duce la dezvoltarea unei energii curate din 

surse avansate. Când spun surse avansate mă gândesc la fuziune sau chiar la folosirea anti-materiei. 

Aceasta va revoluționa întrega planetă și va rezolva multe din problemele de poluare, pentru că nu se vor 

mai produce gazele efectului de seră. Tot ce vedeți acum, inclusiv vechile uzine de producere a energiei 

nucleare, rafinăriile de petrol și motoarele care funcționează cu benzină, vor fi depășite. 

Al doilea lucru important care se va întâmpla când energia cosmică va afecta Pământul și populația în 

general, este că omenirea își va da seama că de fapt cosmosul interacționează cu Pământul. Asta ne trimite 

la frumoasele idei apărute în anul 2018, referitoare la Primul Contact. Primul Contact se va materializa în 

anul 2019. Nu va fi un prim contact în care veți vedea un extraterestru sau o ființă din dimensiunile înalte 

întâlnindu-se cu președintele unei țări sau cu președintele ONU. Ființele de evoluție înaltă și extratereștrii 

au ajuns deja la concluzia că întâlnirea cu un lider politic de grup nu ar avea rezultate benefice. Ar arăta 

ca și cum ar sprijini o țară sau un anumit partid politic, de aceea multe apariții de OZN au fost private. În 

anul 2019 se vor produce apariții OZN în fața unor mase mari de oameni, și aceste evenimente vor fi 

prezentate de mass media, ceea ce va dovedi în mod concludent existența ființelor de evoluție înaltă în 

galaxie. Acest eveniment va fi numit Primul Contact și toată lumea va ajunge la concluzia că Pământul face 

parte din familia galactică. 
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Membrul sărbătorit al lunii   
 

Sunt Virginia Jones. M-am născut în Anglia și am locuit la Auckland, în Noua Zeelandă, 

în ultimii treisprezece ani. 

 

Încă din copilărie am putut simți diferite energii. Asta m-a fascinat și uneori când eram 

tânără, m-a și speriat. Dar m-am maturizat și am învățat mai multe despre mine și 

despre straturile multiple de energie/frecvențele care există. M-am dezvoltat până în 

punctul în care am ajuns să văd frecvența de lumină a oamenilor. Lucrez ca vindecător 

de conștiință înaltă, ca cititor al aurei, ca facilitator al activării spirituale și coach. Lucrez cu multe ființe 

din domeniile spirituale și cu multe rase de ființe stelare centrate în inimă. 

 

Sunt încântată să particip la transformarea Aucklandului într-un Oraș Planetar de Lumină, mă bucur că va 

face parte din rețeaua Orașelor de Lumină Planetare. Aici în Noua Zeelendă este mare nevoie de atragerea 

luminii, mai ales după cutremurele mari care au afectat mulți oameni direct sau indirect. Eu simt că Noua 

Zeelandă, Australia și această parte a lumii este unică în multe feluri, în special în ceea ce privește 

pământul și conectarea spirituală. 

 

Mulți oameni sunt atrași aici de peste tot de pe glob, mai ales aceia care se trezesc la sinele lor adevărat. 

Odată ajunși aici, se produce trezirea. Noutatea locului are un impact mare și un puternic efect spiritual, 

și se simte cum conștiința este aici mai puțin densă. Cred că asta se explică prin faptul că aici au trăit puțini 

oameni și nu s-au format aici straturile de istorie pe care le creează omenirea. Atât eu cât și alții care 

locuim aici, dorim să vedem cum Aucklandul și alte orașe vor deveni în viitor Orașe de Lumină, și suntem 

încântați să facem parte din acest proces. 

Vă trimit tuturor iubire și lumină. 

Ginny  

Îți mulțumim Ginny, pentru tot ce faci pentru Grupul de Patruzeci. 

O puteți găsi pe Ginny la www.ginnyjoneshealing.com 

 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun, 

 

 

Virginia Jones 
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Mă tem că nu voi putea să ascensionez pentru că nu pot deloc să fac meditație și doar particip la 

meditațiile de grup alături de ceilalți. Ca să fiu sinceră, uneori renunț și nu mai fac exercițiile mentale care 

ni se cer. 

Există oare o cale ca să depășesc acest obstacol? 

Te rog ajută-mă! 

Mă simt frustrată. 

 

Dragă prietenă Frustrată, 

Cred că una din primele lecții aduse de arcturieni spunea că există multe feluri de a medita. 

Nu suntem toți la fel. Pentru unii din noi funcționează să stea în meditație. Dar pentru mulți din noi a sta 

în meditație și a ne liniști mintea cauzează multă frustrare din cauza agitației și a inabilității de a ne 

concentra. Nu reușim să o facem. Unii oameni sunt vizuali, unii auditivi și mulți sunt mentali. Pentru mulți 

din noi efortul fizic (de exemplu alergarea) este cel care ne modifică conștiința. 

Gândește-te ce anume din viața ta îți aduce gânduri înalte și o conștiință înaltă. Să te plimbi în natură, să 

citești, să gătești, să asculți muzică, să te joci cu copiii și nepoții? Înțelegi ce vreau să spun. 

Identifică ce anume în viața ta te duce către conștiința extinsă. Acesta este felul tău de a medita. 

 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

 

Raportul Orașelor de Lumină Planetare 

 

 
 
Lin Prucher 
Coordonator Internațional 
linprucher@groupofforty.com  

  

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Orașul de Lumină Planetar Taos, din New Mexico 

 

Această lună marchează o aniversare specială a Proiectului GOF al 

Orașelor Planetare de Lumină 

Acum 9 ani, pe data de 9-9-9 (9 septembrie 2009) au fost activate primele nouă Orașe 

Planetare de Lumină la Conferința GOF anuală de la Muntele Shasta. 

 

Primele orașe activate au fost: 

 Carson Valley, Nevada, SUA 
 Taos, New Mexico, SUA 
 Barrio Palermo, Buenos Aires, Argentina 
 Ponta Grossa, Barrio Oficinas, Brazilia 
 Chihuahua, Mexic 
 Rancho Lagunitas, Mexic 
 Cuicuilco, Mexic 
 Aufkirchen, Germania 
 Ananda Village, Germania 

Șase din aceste nouă Orașe de Lumină Planetare au continuat să se întâlnească regulat în 

fiecare lună sau săptămânal timp de nouă ani, aducând energie înaltă în zonă și pe toată 

planeta. 

 

Iată ce spune Ariana, coordonatoarea PCOL (Proiectul Orașelor de Lumină Planetare) la 

Taos: 

 

"Orașul de Lumină Taos sa născut pe data de 9-9-9 (9 septembrie 2009) prin descărcarea 

frecvențelor înalte în câmpul de energie unificată al comunității noastre și în cristale, care 
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formează acum un triunghi în jurul Taos-ului, cu ajutorul arcturienilor și al Grupului de 

Patruzeci. 

Începând din acea zi un grup de semințe stelare și lucrători de lumină dedicați acestui 

proiect s-au întâlnit regulat cu intenția de a alimenta cu Lumină comunitatea noastră. De 

fiecare dată când ne adunăm pentru o meditație sau ceremonie, ridicăm nu numai vibrația 

noastră ci și vibrația câmpului de energie unificată din Taos, din colectivul uman și planetar. 

Astfel contribuim la nașterea unei noi societăți juste și la apariția unei comunități specifice 

dimensiunilor înalte, bazată pe Iubire, Bucurie, Libertate, Adevăr, Viață, Recunoștință, 

Grație și Bunăstare. 

Orașul de Lumină Taos este pentru noi suma tuturor acestor lucruri. Este Lumina pe care o 

emitem la nivel individual și colectiv. O vizualizăm ca o lumină care vibrează și permează 

totul la nivel de particulă cuantică, formând deasupra Taosului un dom cu un strat extern 

puternic, care care păstrează înăuntru vibrațiile înate și ține înafară vibrațiile joase, 

inclusiv poluarea aerului, radiațiile și orice tipar meteo nedorit. 

La acest eveniment veți avea ocazia de a simți și a participa la toate aspectele de co-creere 

și manifestare a Orașelor de Lumină: cristale fizice și eterice, crearea de locuri sacre, 

deschiderea de portale, conectarea la Orașele Planetare Surori și la Orașele Surori Stelare 

și la lucrul cu Galacticii, cu elementalii, cu Maeștrii Înălțați și cu alți aliați din sferele înalte. 

 

Vom activa un nou Oraș de Lumină Planetar în Brazilia pe 30 septembrie la ora 9:00 

dimineața (ora Arizonei), la întâlnirea noastră globală. Veniți alături de noi. Va fi o 

experiență puternică pentru toți cei care participă și pentru întreaga planetă. Veți primi o 

invitație prin e-mail. 

 

Au trecut 9 ani și mergem mai departe cu forță. Un nou ciclu începe! 

 

Vă trimit și eu tuturor binecuvântări cu Lumina Omega! 

 
Lin  
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Clubul Cărții din Grupul de Patruzeci prezintă: 

 

ÎNVĂȚĂTURI DIN TRIUNGHIUL SACRU VOL.3 CAPITOLUL 12 

 

de David K. Miller 

Cum sunt primite și direcționate ancorele de lumină? 

Este important să existe ancore pentru energia înaltă. Fără prezența acestor ancore 

încarnate ca semințe stelare, răspândirea energiei nu va fi eficientă. Nu este suficient să 

trimiți energie către o planetă și să te aștepți ca ea să fie utilizată cu succes în scopuri 

înalte. Chiar și alinierea la Soarele Central, care va aduce o descărcare foarte mare de 

lumină și va produce o ascuțire mare a percepțiilor, nu va fi eficientă dacă nu poate fi 

direcționată și focusată de către semințele stelare. 

Care este provocarea pentru noi și pentru Pământ? 

Provocarea pentru voi este să trăiți ca ființe pentadimensionale pe Pământ, deși vă aflați 

în corpuri tridimensionale. Provocarea pentru Pământ este să ascensioneze, deși are un corp 

tridimensional. În ambele cazuri, Pământul și corpurile voastre sunt supuse legilor cauzei și 

efectului, legilor karmei și altor reguli. 

Cum poți deveni pentadimensional dacă te afli într-un corp 3D? 

Secretul stă în setarea în minte a intenției și în conectarea minții înalte la sinele tău înalt, 

prin intermediul Corpului de Lumină și prin conectarea lui la dimensiunea a cincea. 

Dacă ai un corp perfecționat care nu îmbătrânește pe Pământ, asta reprezintă o garanție 

că vei evolua pe cale și vei trece într-o dimensiune superioară? 

Dacă ai pe Pământ un corp perfecționat și nu mai îmbătrânești, asta nu înseamnă 

numaidecât că vei evolua pe cale și te vei muta într-o dimensiune superioară. 
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Atunci ce înseamnă? 

Înseamnă doar că ai realizat această conectare minunată. Dar asta nu îți întărește scopul 

sufletului sau intrarea la Poarta Stelară. Este mai mult o manifestare a puterii pe care o ai. 

Voi deja aveți puteri pentadimensionale cum ar fi telepatia, intuiția, călătoria eterică, 

vizualizarea, canalizarea (chanelling) și vindecarea. Voi vreți să vă conectați la energia 

pentadimensională, care este emisă acum de cristal. În același timp când realizați 

conexiunea, puteți primi o descărcare mare de energie în celule și în ADN-ul corpului vostru 

fizic tridimensional. 

 

Jane Scarratt 

Coordonator Național în Australia 

pentru Grupul de Patruzeci 

janescarratt@gmail.com  

 

  

mailto:janescarratt@gmail.com
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Știați că?  

Cristalul de la Lago Puelo 

 

Cristalul de la Lago Puelo din Argentina oferă mai multe avantaje semințelor stelare de pe 

planetă. El vă permite să accesați direct energia pentadimensională și să o direcționați apoi în 

diferite locuri de pe Pământ, într-o manieră mai directă și mai focusată. 

Este important să existe ancore pentru această energie pe planetă, care să poată primi și 

direcționa energia. Fără prezența acestor ancore încarnate ca semințe stelare, răspândirea 

energiei nu va fi eficientă. Nu este suficient să trimiți energie către o planetă și să te aștepți 

ca ea să fie utilizată cu succes în scopuri înalte. 

Chiar și alinierea la Soarele Central, care va aduce o descărcare foarte mare de lumină și va 

produce o ascuțire mare a percepțiilor, nu va fi eficientă dacă nu poate fi direcționată și 

focusată de către semințele stelare. 

Voi vreți să vă conectați la energia pentadimensională care este emisă acum de cristal. În 

același timp când realizați conexiunea, puteți primi o descărcare mare de energie în celule și 

în ADN-ul corpului vostru fizic tridimensional. 

Ați învățat că unul din secretele construirii corpului vostru fizic, emoțional, mental și spiritual 

pentadimensional este să vă conectați la codurile ADN din aceste corpuri. Lumina 

pentadimensională care vine din aceste coridoare și din cristal poate servi ca o cheie care va 

deschide ușile și va permite intrarea. 

Chiar și corpul spiritual care are acces la sinele înalt, are coduri ADN care pot fi accelerate. 

 

Învățături din triunghiul Sacru, Volumul 1 Capitolul 21, de David K Miller. 
 

Jane Scarratt 
 
Coordonator Național în Australia 
pentru Grupul de Patruzeci 
 
janescarratt@gmail.com 

  

mailto:janescarratt@gmail.com
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Un Exercițiu Spiritual care vă ajută să 

vă conectați la Energia Kachinei 

Galactice 

  

Învățături din Triunghiul Sacru, Vol 1, Cap. 21 

 

„Eu știu cine sunt, cine vreau să fiu, și cum vreau să acționez. Mă conectez la Soarele 

Galactic și spiritul meu se umple cu energie de la Soarele Central. Eu merg drept. Eu merg 

cu putere. Eu merg cu încredere. Eu înțeleg semnificația tututor acțiunilor mele pe 

Pământ”. 

Vă accesați ADN-ul 

 

Căpătați acces direct la codurile voastre ADN făcând următoarele lucruri: 

 Puneți literele ADN pe ecranul pe care vă setați intenția minții. 
  

 Păstrați imaginea ADN-ului. 
  

 Trageți literele ADN-ului în frunte și în adâncul minții voastre. 
  

 Intrați în energia voastră structurală, printr-un tunel adânc. 
  

 Intrați adânc în straturile inconștientului. 

 Intrați adânc în „computerul vostru interior”. 

Când ajungeți acolo aveți conectare la energia pentadimensională din cristal. Această forță 

v-a adus în adâncuri și v-a permis accesul la ADN. 

 

Când vă aflați înăuntrul acestui punct de intrare puternic în câmpul vostru de energie, 

simțiți o accelerare a luminii de spirală pe măsură ce ADN-ul devine o spirală de energie și 

forță, un nucleu în spirală. Acest nucleu în spirală devine circular. Această energie circulară 

vă deschide corpurile mental, fizic, emoțional și spiritual către dimensiunea a cincea. Ea 

permite conexiunilor voastre 5D să fie primite, activate și asimilate la cel mai adânc nivel. 

Apoi puteți căpăta acces la puterile maeștrilor ascensionați, aveți acces direct la toate 

puterile, la energia și lumina pentadimensională. 
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Voi sunteți surse de vindecare. Voi sunteți semințe stelare care, prin descuierea Dimensiunii 

a Cincea, veți deveni actori importanți în transformarea Pământului. 

 

 

 
 


