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Chanelling cu Juliano    
 

Juliano, canalizat de David K. Miller 

Există o desfășurare karmică a unei drame cosmice în fața voastră chiar acum pe Pământ. Este 
important să recunoașteți că această dramă este un proces karmic. Probabil sunteți mereu 
șocați și surprinși de modul în care se desfășoară evenimentele, mai ales distrugerile în masă, 
dispariția unor specii întregi, polarizarea foarte puternică din jurul vostru... Toate aceste 
evenimente au o origine karmică. Toate acestea se pot prezice pe baza deciziilor luate încă din 
secolele al XVII-lea și al XVIII-lea când a început revoluția industrială. Ar fi și mai relevant să 
vedeți că această dramă cosmică are legătură și cu evenimente petrecute mai demult în istoria 
galaxiei. Au existat conflicte ale civilizațiilor atât la nivel interplanetar cât și intraplanetar 
(adică pe o planetă). 

De exemplu lyranii, care au fost una din cele mai mari și mai proeminente civilizații galactice, 
au avut conflicte majore în organizarea lor planetară lărgită. Un grup polarizat de lyrani a 
trebuit să se mute în alt sistem planetar ca să aibă independență și să iasă de sub influența 
grupului principal de lyrani. Dar nici asta nu a fost destul și în cele din urmă între cele două 
părți s-a iscat un război care a dus la distrugerea comună a civilizației lyrane. Dar unii lyrani 
au scăpat. Era un grup mai armonios care a continuat să însămânțeze alte sisteme planetare, 
inclusiv Pleiadele. Influența lor s-a simțit și pe Pământ. Atât lyranii „iubitori de pace“ cât și cei 
mai războinici s-au manifestat pe Pământ. Ambele energii fac parte dintr-o dramă cosmică pe 
care o vedeți jucată acum pe Pământ. 

Pentru vindecarea planetară este necesar să lucrați asupra „subconștientului colectiv“ și a 
noosferei, în care se află conținută toată această energie polarizată și distructivă. În ce mod ar 
putea fi scurt-circuitată și oprită această dramă cosmică? Karma cosmică trebuiește influențată 
și oprită cu mare grijă, prin folosirea unei științe exacte. 
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Să vă dau un exemplu: știu că ați vizionat filme SF în care oamenii se întorc înapoi în timp și 
uneori vor să schimbe un eveniment. Cunoașteți probabil filmul plin de umor Înapoi în viitor. 
Filmul arată cum dacă o femeie nu merge la un anumit dans, nu mai întâlnește un bărbat, nu 
se mai mărită cu el, și astfel eroul nu se mai naște 20 sau 30 de ani mai târziu. O interferență 
minoră din trecut poate avea consecințe neprevăzute care să anuleze nașterea unor oameni din 
viitor. Ca să calculezi asta ar trebui să ai un model de super computer foarte performant. 

Orice intervenție planetară trebuie să lucreze pe toată această karmă. O intervenție planetară 
trebuiește făcută cu cea mai mare iscusință, cu cea mai mare grijă, ca să se asigure 
desfășurarea cuvenită a lucrurilor. De asta învățații mistici creștini și evrei vorbesc despre un 
Mesia atotputernic, pentru că un Mesia ar avea puterea să facă intervențiile cuvenite din punct 
de vedere karmic, pentru toate milioanele de oameni care ar fi afectate de o intervenție 
planetară. 

Sunt Juliano, vă urez o zi bună. 

 
Membrul sărbătorit al lunii  

Leonardo Gutierrez Duránhas a ajutat la traducerea în limba spaniolă, și a editat 
și subtitrat filmulețele în limba spaniolă.  

 
Aceasta este o parte specială din proiectul organizat și dirijat de Kristine 
Brenner. Aceste filme conțin canalizări făcute de David K. Miller. 
  
Am aflat recent că filmele de pe Youtube la care a lucrat Leo au ajuns la peste 
50000 de vizionări!  
  
Leo este membru GOF de peste patru ani. S-a născut în Columbia dar se află în 
SUA de aproape douăzeci de ani. Lucrează ca tehnician audiovizual dar este și 
muzician.   
  
Îți mulțumim, Leonardo, pentru contribuțiile tale la Grupul de Patruzeci.   
  
Poate fi contactat la: leguran@hotmail.com  
 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun, 
  

Mă lupt din greu să îmi păstrez echilibrul în aceste vremuri pe planetă. Știu toate lucrurile de 
făcut ca să râmâi detașat, dar nu funcționează pentru mine. Sunt disperat și deprimat. Și mai 
sufăr și de o disociere atât de pronunțată, încât nu mai pot conduce mașina în siguranță. 
 
Nu am tendințe sinucigașe, dar nu mai vreau să fiu pe Pământ! 
Ce să fac? 
Mulțumesc.  
  

 

 

 

Leonardo 
Gutierrez 

Durán 

 

 

 

  

mailto:leguran@hotmail.com
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Dragă prietene, 
  
Sunt vremuri dificile pentru noi toți. Cred că ești o sămânță stelară foarte sensibilă care simte 
energiile dense și trauma pe care o experimentează oamenii pe planetă. 
  
Ești bine informat și înțelegi că aceste vremuri au fost prezise și știi că ai ales să fii aici anume 
pentru a experimenta aceste evenimente. 
  
Crezi că este posibil ca aceste reacții să se declanșeze pentru că ai mai experimentat aceste 
evenimente și pe altă planetă în călătoria sufletului? Este posibil ca această experiență să nu 
se fi sfârșit cu bine și acum să experimentezi „sindromul de stres galactic posttraumatic“. Ai 
putea solicita o lectură akashică sau ai putea intra în transă ca să îți explorezi propria istorie 
a sufletului. 
 
Arcturienii s-au ocupat de această chestiune cu ceva timp în urmă. Ei recomandă ca în locul 
atitudinii „luptă și fugi“ care este o reacție defensivă de frică, să folosiți „acceptă și 
expansionează-te”. 
 
„Acceptă și expansionează-te” înseamnă că faci tot ce poți ca să accepți evenimentele 
mondiale, cu atât mai mult că știi că au fost prezise, și îți expansionezi conștiința ca să accepți 
motivele mai înalte care cauzează ceea ce se întâmplă pe planetă. Unele din aceste conflicte 
și dezastre pot fi karmice, și oamenii care le experimentează au convenit la nivel de suflet să 
trăiască aceste experiențe. 
  
Dacă poți, caută momente de fericire în viața ta și caută ce e frumos în jurul tău. 
 

Te binecuvântez.  

 

Cu drag, 
Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
Lin Prucher 
Coordonator Internațional 
linprucher@groupofforty.com  

 

 

Orașele Planetare de Lumină sosesc la voi! 

Așa este!  În fiecare lună vi se prezintă cel puțin un Oraș Planetar de Lumină! Dacă veniți alături 

de noi prin intermediul computerului vostru, îi veți putea vedea pe mebrii GOF care au grijă de 

energiile planetare în interiorul granițelor orașelor lor planetare de lumină. Sau vă puteți 

alătura telefonic și veți auzi mesajul întreg. Pe net veți putea să vedeți imagini ale locațiilor, 

care vă vor ajuta să vă conectați mai bine ca să primiți energie pentadimensională și să ridicați 

vibrațiile planetei și vibrațiile voastre personale! 

Vă aduce inspirație, mai ales în atmosfera confuză din zilele noastre, să auziți ce au făcut 

oamenii în orașul lor planetar de lumină. În multe locuri s-au produs transformări energetice 

semnificative, care pot fi văzute. Cei care au orașul planetar de lumină lângă mare și-au extins 

munca astfel încât să includă și Rezervația Planetară Marină de Lumină. Acest lucru este foarte 

important dacă luăm în considerare starea jalnică a oceanelor noastre. Este foarte important 

să existe măcar zone mici care să fie pure. 

Noi am călătorit în jurul lumii cu prezentările noastre. Până acum am avut prezentări din: 

Australia, Argentina, Brazilia, SUA. 

Veniți alături de noi pe 24 septembrie la ora 9:00 dimineața ora Arizonei, ca să aflați despre 

vârtejul de activități care se desfășoară în Spania la Orașele Planetare de Lumină San Pere de 

Ribes și Montserrat, și deasemenea la Rezervația Marină de Lumină de la Sunway, la Marea 

Mediterană. Probabil că ați primit deja o invitație pe e-mail. Dacă nu o găsiți, mă puteți 

contacta la linprucher@groupofforty.com.  

De asemenea puteți accesa înregistrările cu tot ce a spus Juliano anul acesta la canalizările cu 

Orașele Planetare de Lumină. Toate au fost încărcate pe website-ul GOF la pagina Orașelor 

Planetare de Lumină (pagina PCOL în englezește), pe care o găsiți la acest link at this link. 

De asemenea puteți accesa și canalizările PCOL din anii 2015 și 2016. 

„Acum” este timpul cel mai potrivit ca să fii pro-activ. Și poate fi distractiv. Veniți alăuri de 

noi la prezentarea lunară de duminică a Orașelor Planetare de Lumină! Ne vedem atunci! 

Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega, 

Lin 
 

mailto:linprucher@groupofforty.com
http://groupofforty.com/projects/planetary-cities-of-light/pcol-committee/
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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 

 

Jackie Bellevue Washington SUA 

Andrea Tucson Arizona SUA 

Steven El Centro California SUA 

Louise Sutton  Quebec Canada 

Michael  Houston Texas SUA 

Eugenia 
Santa 
Rosa  

California SUA 

Keeva Enumclaw Washington SUA 

Tajzer Enumclaw Washington SUA 
 

   

    

 

 

Birgit Smothers  

Coordonator de grup în S.U.A. 

birgit@groupofforty.com  

 

 

Mesaje e-mail de la membri 

mailto:birgit@groupofforty.com
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SALUTĂRI DE LA BART DIN OLANDA ... 
  

Munca de lumină – o muncă în desfășurare 
  

Când ne gândim la lucrul cu lumina, ne gândim în general la lucrările de 
lumină pentru Gaia și omenire așa cum le facem la Grupul de Patruzeci.  
Asta îmi place mult. Dar ultimele două luni au fost mai dificile pentru că a 
trebuit să mă ocup cu obiceiuri negative vechi, cu boala și cu un nivel de energie scăzut. 
Probabil a fost o perioadă de curățare, pentru că am participat la o tabără foarte profundă în 
luna iunie. Contrastul a fost foarte mare de la perioada din tabără când am experimentat lumina 
și conștiință puternică a lui Eu Sunt, la boală și lucruri vechi, întunecate. A fost dificil să îmi 
mențin credința și să cred că era numai o curățare, ca rezultat al unei transformări de 
conștiință. Am intrat înăuntrul meu și am simțit invitația Mamei Divine să mă concentrez la ea. 
Ea liniștește toate durerile și mă ridică de fiecare dată. Frecvența mea și forța mea vitală se 
expansionează. Se lucrează cu lumină concentrată pe mine și înăuntrul meu. 
 
În munca mea, experimentez un mod complet diferit de Lucrare de Lumină. De aproape doi ani 
mi-am construit o carieră în care ajut bolnavii și uneori chiar pacienți ajunși în stadiul terminal. 
Mă impresionează să văd cum se luptă ei cu constrângerile și singurătatea. Îi văd cum evadează 
în băutură, cum se uită la televizor în exces, etc. Respect modul în care aleg ei să își accepte 
soarta. O sarcină foarte specială este să am grijă de pacienții în stadiu terminal. Le trimit iubire 
și lumină și de multe ori eu devin un fel de ancoră pentru întreaga familie. Fiica mea mi-a spus 
că în munca mea sunt foarte conectată cu arcturienii. Simt multă lumină și îmi place ideea 
asta. Din când în când ating cristalele din buzunarul meu, ca să întăresc aceste gânduri de 
conectare. 
 
Un alt gen de lucru cu lumina cu care rezonez este să rămân concentrat pe viziunea unei lumi 
echilibrate și pașnice. Cred că lumea se află în tranziție către această stare. Dar uneori e greu 
să păstrezi această viziune când te uiți la știri și vezi starea în care se află natura. Dar văd și 
tineri frumoși și inițiative noi de afaceri. Nu mai pot să citesc cu atenție ziarele, și nu mai pot 
asculta nici știrile de la televizor. Dar fiindcă vreau să știu ce se mai întâmplă în lume, uneori 
mai ascult. Încerc să nu mă implic, să nu judec, să nu trag concluzii. Doar observ. Dacă reușesc 
să fac asta simt în mine lumina, și sunt sigur că această lumină merge drept în noosferă. 
Frumusețea este că simt din ce în ce mai puțin că eu sunt cel care face lucrări de lumină. Din 
ce în ce mai mult rămâne doar concentrarea pe ceea ce sunt, abandonarea în curgere și 
înțelegerea că arcturienii și Lumina Pentadimensională sunt aici. 
 
Le mulțumesc arcturienilor și Mamei Divine pentru asta! 
 
~Bart 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Dragă David, 
  
Acum câteva zile am vizionat un filmuleț abia publicat pe You Tube despre Grupul de Patruzeci. 
Informațiile erau canalizate și cred că s-a menționat numele Juliano, dar nu mai știu sigur în 
legătură cu ce anume. Nu știu când s-a făcut canalizarea pentru că nu se dădea data, dar pentru 
mine a fost o sincronicitate extraordinară. 
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În 2010 am publicat o carte canalizată numită Călătoria Ascensiunii în dimensiunea a cincea, 
de Barbara Jal, la editura Authorhouse. Cartea consta dintr-o serie de canalizări făcute în 
ultimele două săptămâni din decembrie 2009 și ianuarie 2010. Mediumul care a făcut 
canalizările mi-a dat un capitol numit Matematica, muzica și cercurile din lanurile de grâu, 
și a fost uimitoare asemănarea dintre ceea ce spunea mediumul vostru și ce spuneau prietenii 
mei de vibrație înaltă din 2010. Prietenii mei spuneau că cercurile sunt create prin vibrație și 
tonuri cu anumite frecvențe, care creează tipare asemenea desenelor care apar pe nisipul fin 
când se emite o notă continuă, la vioară de exemplu. Spuneau că cercurile din lanurile de grâu 
sunt un fel de simfonii cosmice și dacă am avea cunoașterea tehnică necesară, am putea să 
mergem acasă cu un CD al cercului. 
  
Și a mai existat o conexiune interesantă pe care am făcut-o când am ascultat acest video. Când 
eram adolescent doream să îmi trăiesc viața ca un artist. Singura problemă era că nu aveam 
nici un „talent de mare artist“. Doream doar să desenez tipare geometrice complicate și să 
umplu spațiile pe care le cream astfel cu diferite culori. Nu aș fi putut picta un portret sau un 
peisaj. În cele din urmă ghizii mei de frecvență înaltă mi-au spus că nu asta trebuie să fac. 
Aveam altceva de făcut. Mi-au spus să mă concentrez pe muzică și dans, m-au înscris la 
universitate la o specializare de limbă și literatură, și mi-au dat și o ghitară. Pe vremea aceea 
nu aveam pian. Totul a mers bine și a culminat cu apariția cărții. Și cred că în curând vom mai 
scoate o carte frumoasă. 
 
În fiecare primăvară începând cu luna aprilie simt chemarea irezistibilă să iau pensulele și 
vopselele și să pictez aceste desene. Și în timp ce ascultam filmul vostru mi-am dat seama că 
desenasem și pictasem cercuri din lanurile de grâu, nu diagrame colorate, așa cum crezusem 
eu. Deși sunt fascinat de multă vreme de desenele misterioase din lanuri. Nu am făcut această 
conexiune până nu am dat peste filmulețul vostru, și vă mulțumesc mult de tot pentru asta. 
Interesant este că acum când știu ce sunt desenele mele în realitate, ghizii mei îmi spun că e 
în regulă să le fac dacă vreau. Nu e necesar numaidecât, dar le pot face pentru plăcerea mea 
și pentru lumina care vine prin intermediul geometriei. Nu s-au entuziasmat foarte tare pentru 
că muzica și cartea care urmează sunt mai importante. Dar nu le plăcea ca eu să petrec multe 
ore și uneori zile întregi în zona picturii, fără să știu de ce. M-aș fi putut pierde acolo într-un 
mod foarte tri-dimensional, așa încât a fost necesar să fiu salvată ca să nu mă piardă în matrice. 
 
 
Dacă aveți o adresă de afaceri sau un număr de căsuță poștală, vă pot trimite cartea, dacă vă 
interesează. Vă mulțumesc din nou pentru acest film fascinant și pentru trezirea pe care am 
primit-o când l-am ascultat. 
  
Vă trimit cele mai bune urări, 
  
Barbara 
  
Notă: acesta este linkul la filmul de pe Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=74g4Ef3JB2w  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=74g4Ef3JB2w
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Am privilegiul de a raporta activitatea Consiliului Bătrânilor din ultimele luni. Pe 9 

septembrie 2017, Consiliul Bătrânilor a prezentat un webinar. 

  

TRAINING DE MEDITAȚIE SPIRITUALĂ ȘI MEDITAȚIE DE VINDECARE 

PLANETARĂ 
cu Purvesh San Martin și David K. Miller. 

  

 

Acesta este primul dintr-o serie de webinare care vor ajuta noii membri să se 

familiarizeze cu practicile Grupului de Patruzeci și cu instrumentele de lucru arcturiene 

care ni s-au dat pentru Ascensiunea Planetei în dimensiunea a cincea. Este o trecere în 

revistă excelentă prin care toți membrii grupului vor putea practica concentrarea, pe 

măsură ce se petrece accelerarea planetei. 

 

Meditația ghidată a lui Purvesh ne-a dus într-o transă adâncă, care a fost o introducere 

perfectă la  exercițiul de biorelativitate al lui David. Purvesh a arătat că meditația este 

unul din marile daruri ale omenirii. Ne-a condus cu blândețe și pricepere într-o stare de 

conștiință înaltă din care ne-am deschis către înțelepciunea a tot ce vrem să accesăm. 

Dacă ați ratat primul webinar, țineți minte să nu le ratați pe cele care vor urma. Fiți 

atenți la anunțurile de pe-mail, pentru oportunitățile viitoare. 

  

Mai departe David a canalizat două sesiuni. Am fost conduși în munca de 

biorelativitate, apoi am făcut bilocație la Lacul de Cristal de pe Arcturus. Asta a oferit 

ocazia perfectă pentru ca membrii noi ai GOF să se familiarizeze cu munca de Unitate 

a Conștiinței pe care o face Grupul de Patruzeci. 

  

Cosmin Supeală a adunat date în ultima perioadă pentru un raport GOF al 

coordonatorilor din diverse țări. El și-a prezentat raportul și aceste date sunt pregătite 

acum pentru următorul pas de adunare de informații, ca să putem face o propunere de 

Intervenție la Consiliul Galactic în cazul evenimentelor extreme de pe Pământ, în 

special cele cauzate de nepăsarea omului față de supraviețuire în mediul înconjurător. 
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Consiliul Bătrânilor vrea ca în fiecare an să fie înaintat un astfel de raport către Consiliul 

Galactic, un raport care să conțină preocupările noastre referitoare la ascensiunea 

planetei. 

 

Editorul Jurnalului Sedona l-a rugat pe David K. Miller să canalizeze preziceri pentru 

anul 2018. Unitatea asigurată de Consiliul Bătrânilor i-a oferit lui Juliano un cadru 

optim ca să aducă prin David informațiile pentru această publicație. Vă încurajez pe toți 

să căutați acest jurnal și să citiți articolul, și sunt sigură că el va deveni disponibil pe 

website-ul nostru sau în newsletter. Fiți atenți la apariția acestor informații. 

  

Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și cooperare ca membri ai Grupului de Patruzeci. 

  

 

CoRae Lierman 

Membră a Consiliului Bătrânilor 

coralierman02@gmail.com 
 


