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Perspectiva arcturiană asupra Primului Contact 
 

Juliano, canalizat de David K. Miller 

Salutări, sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

Voi sunteți de acord să vă uniți conștiința ca să atrageți un contact cu o civilizație 
extraterestră cu un grad superior de evoluție. Unul din aspectele cele mai importante ale 
Primului Contact este abilitatea de a avea o conștiință extinsă. Voi discuta acum pe scurt cu 
voi despre conștiința extinsă și cum se relaționează ea la conștiința unității pentru că voi 
studiați psihologia și omenirea, și mulți din voi sunteți ceea ce eu numesc „antropologi 
galactici”, adică semințe stelare care au mai fost în alte sisteme planetare.  
 
Sunteți semințe stelare care au studiat civilizațiile și societățile, și ați participat și la alte 
societăți, cum ar fi societatea pleiadiană și arcturiană. Voi nu sunteți novice, cunoașteți 
această energie, aveți experiență, știți din experiență directă că conectarea la ființele din 
dimensiunile înalte expansionează conștiința normală de zi cu zi, că se ajunge la o expansiune 
care te face mai puțin centrat pe sine. Este nevoie de expansiunea conștiinței, ca să îți poți 
folosi capacitățile telepatice, capacitățile superioare de vindecare, de bilocație, shimmering, 
de proiecție a gândului și capacitățile care trebuiesc activate pentru ascensiune. Toate 
acestea sunt instrumente spirituale necesare pentru participarea la Primul Contact.  
 
O parte din munca noastră împreună constă din a învăța să ascensionăm ca grup. Această 
energie de ascensiune are nevoie de intersectarea Dimensiunii a Cincea cu Dimensiunea a 
Treia. În acest punct al intersectării se va produce o descărcare de lumină și energie cum nu 
s-a mai văzut pe această planetă, și asta vă va mări frecvența fiecăruia din voi. Primul 
Contact face parte din aportul de energie de care aveți nevoie. Primul Contact e ca un 
preludiu. E ca o introducere în intersectarea dimensiunilor, care va declanșa și iniția 
ascensiunea. 



 

2 
 

  
Vreau să vă vorbesc despre Primul Contact din perspectiva arcturiană. Din perspectiva 
noastră, Primul Contact este un pas important și necesar din evoluția omenirii, a speciei lui 
Adam, cum numim noi omenirea. Voi de pe planeta Pământ, vă aflați într-o criză de evoluție. 
Crizele apar atunci când există o amenințare de anihilare a biosferei și a civilizațiilor, sau a 
unor grupuri mari din cadrul omenirii. 
 
Rolul nostru este să interacționăm și să ajutăm la producerea Primului Contact ca un mod de 
accelerare a evoluției omenirii. Primul Contact nu e ceva care să vă satisfacă vouă 
curiozitatea, nu e ceva care să vă distreze. Primul Contact este o chestiune serioasă prin 
intermediul căruia vrem să ajutăm omenirea să evolueze, să își depășească criza de evoluție 
și să își completeze ciclul evolutiv, vrem să ajutăm omenirea să înceteze distrugerea 
biosferei. Vrem să ajutăm omenirea să înceteze războaiele, vrem ca oamenii să înceteze să se 
mai omoare unii pe alții și să se stopeze distrugerea mediului înconjurător, vrem să ajutăm 
omenirea să trăiască într-o armonie nouă cu Gaia, cu spiritul planetei. 
  
Nu vorbim despre un Prim Contact cu extratereștrii cenușii. Nu vorbim despre un Prim 
Contact cu un grup de oameni care vor să vă aducă secrete militare cu care să vă distrugeți 
între voi. Nu vorbim despre un Prim Contact prin care un grup de extratereștri încearcă să 
domine planeta. Nu! Vorbim despre un Prim Contact în care un grup de ființe evoluate vor 
ajuta la accelerarea și promovarea evoluției omenirii, așa încât să fie rezolvată criza și 
omenirea să ajungă la cea mai înaltă formă a sa de evoluție. Suntem aici ca să lucrăm cu voi 
pentru progresul evoluției umane. 
 
Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 

 
Membrul sărbătorit al lunii  

Shawnna Donop, din Austin, Texas, este membrul sărbătorit al lunii august. 

 
 

Mai întâi doresc să mulțumesc fiecăruia din voi că v-ați alăturat eforturilor 

noastre de vindecare planetară. Este o binecuvântare că te conectezi cu 

suflete asemănătoare ție, devotate minunatei noastre planete! De asemenea 

vreau să îi omagiez pe David și Gudrun pentru că au creat familia noastră 

extinsă. 

Sunt recunoscătoare pentru invitația de a mă conecta la Grupul de Patruzeci, 

și mă bucur să beneficiez de înțelepciunea și îndrumarea aduse de arcturieni. 

De la trezirea mea spirituală, am fost atrasă de învățăturile arcturiene și apoi am primit 

confirmarea unei conectări. Este evident că ei ajută la desfășurarea Planului Divin, și a fost o 

călătorie cu adevărat interesantă! 

Învățăturile arcturiene despre iubirea necondiționată, co-creere și măiestrie, meditație și 

conectarea la Sinele Înalt au avut un impact atât de mare asupra căii mele spirituale, încât 

am progresat de la poziția de student la a preda alături de Dr. Suzanne Lie. Conducem 

împreună un program de Pregătire multidimensională de formare de lideri, și este o onoare 

 

 

Shawnna 
Donop 
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pentru mine să fiu conectată cu lucrători de lumină devotați, care sunt gata să treacă la 

acțiune. 

 

Webinarul recent despre perspectivele noastre arcturiene unificate, pe care Juliano l-a cerut 

să fie realizat, este primul pas în evoluția colaborării între lucrătorii de lumină. Suntem 

chemați să ne unim cu toții, ca să sporim și să simplificăm puterea noastră colectivă, și 

influența, rezonanța, conectarea pentadimensională, și faptul că suntem gata să dăm naștere 

unei societăți galactice. 

 

Aștept cu interes să cunosc îndeaproape activitățile Grupului de Patruzeci, și apreciez 

oportunitatea de a participa la călătoriile voastre colective, și știu că voi sunteți deja, în mod 

inerent, o parte din mine. 

Vă împărtășesc imensa mea recunoștință și sper să vă cunosc pe toți personal într-o bună zi. 

Împreună vom face să se întâmple lucruri minunate! Aștept cu nerăbdare să ne conectăm. 

Mă puteți contacta la Love@LetEarthRise.com. 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun, 
  

Sunt un bărbat trezit, și am peste 70 de ani. Am depășit multe probleme în viață, printre care 
stima scăzută de sine și lipsa de încredere de sine. Am ajuns într-un punct în care mă simt 
bine cu mine însumi și cu tot ce am realizat. 
  
Sunt un vindecător activ în domeniul vindecării planetare și personale. Mă bucur de siguranță 
financiară și sunt într-o căsătorie bună. 
  
Recent am avut un vis în care un prieten din liceu stătea alături de mine, într-un grup de 
oameni. Deasupra noastră au apărut câteva ființe de lumină care erau gata să ne ridice într-o 
dimensiune superioară. 
  
I-am spus prietenului meu: „Nu pleca! Ai să uiți tot ce ai învățat în această viață!” Și îmi 
făceam griji că la fel se va întâmpla și cu mine! 
  
Prietenul meu a fost un adolescent plin de încredere și succes, iar acum la vârstă adultă are 
în continuare succes și este fericit. 
  
Te rog să mă ajuți să înțeleg ce vrea să îmi spună acest vis. 
  
Mulțumesc.  
  
Dragă prietene,  

mailto:Love@LetEarthRise.com
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Mă bucur să aud despre călătoria ta încununată de succes din această viață. 
  
Cunosc câteva din obstacolele pe care le-ai depășit și înțeleg de ce vrei să nu uiți tot ce ai 
învățat, să nu pierzi tot ce ai câștigat. Ai construit o viață frumoasă! 
  
Această viață este doar una din numeroasele vieți pe care le-ai trăit pe Pământ. Este o viață 
în care ai realizat tot ce ai vrut să realizezi în multe alte vieți. Înțeleg că nu vrei să pierzi 
ceea ce ai cîștigat. Pentru tine prietenul tău simbolizează faptul că ai reușit acum să 
stăpânești puterea pe care altădată o admirai la el! 
  
Vreau să te asigur că părțile cele mai importante ale lecțiilor din această viață nu se vor 
pierde! Când vei ascensiona, vei lua cu tine părțile cele mai importante și realizările creșterii 
tale spirituale. Nimic altceva nu este relevant pentru sufletul tău! 
  
Faptul că ai învățat să te iubești și faptul că ești gata să îți completezi cu succes misiunea 
sufletului pe planeta Pământ, te vor însoți de-a lungul călătoriei sufletului. Nu vei pierde 
nimic din ceea ce ai învățat și ai realizat în această viață. 
 

Te binecuvântez.  

Cu drag, 
Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

 

 

Raport al Orașelor de Lumină Planetare 

 

 
 
 
Lin Prucher 
Coordonator Internațional 
linprucher@groupofforty.com  

 

 

Sistemul imunitar câștigă 
 
Știați că vă puteți întări sistemul imunitar prin întărirea și definirea Oului vostru Cosmic, a 
câmpului vostru de energie personală? Am fost surpsinsă prima dată când l-am auzit pe 
Juliano spunând asta. Dar are sens. Limitele fortificate țin la depărtare virușii, infecțiile și 
alte energii negative. 
  
Ce legătură are asta cu Proiectul Orașelor de Lumină Planetare? Ei bine, atunci când lucrați 
împreună în echipa Orașului de Lumină planetar, voi definiți și întăriți Oul Cosmic, câmpul de 
energie din aria definită de  Orașul vostru de Lumină planetar. Nu vă întăriți numai sistemul 
vostru imunitar, ci întăriți toate sistemele imunitare din zona Orașului vostru de Lumină 
Planetar! 
 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Acesta este unul din exemplele practice ale beneficiilor Proiectului Orașelor de Lumină 
Planetare. Veniți și alăturați-vă. Munca voastră împreună într-o echipă va avea un efect 
sincron mai mare decât suma părților individuale. 
  
Recent a fost reactivat: 
Orașul de Lumină Planetar Buritis, Belo Horizonte, Brazilia 
 
Recent activat: 
Orașul de Lumină Planetar North Vancouver, Canada 
  
Veniți alături de noi la Întâlnirea noastră lunară pe net. Însemnați-vă în calendar data de 20 
august și 24 septembrie ora 9:00 dimineața ora Arizonei.  
 
Sunt invitați toți membrii GOF. Înafară de David care îl va canaliza pe Juliano, se va face o 
prezentare a Orașelor de Lumină Planetare din jurul lumii. Veți putea să vă bucurați alături 
de noi și să vedeți și să auziți unde sunt aceste orașe, ce planuri au echipele Orașelor de 
Lumină Planetară, și ce schimbări au intervenit în zonă de când s-au înființat Orașele. Până 
acum au fost prezentări din Australia, Argentina și Brazilia. 

Urmează Spania, SUA și Germania. 
 
  

Vă trimit binecuvântări cu Lumina Omega tuturor, 

Lin 
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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 

 

Anne Marie Buffalo New York USA 

Caterian San Antonio Texas USA 

Deirdre Forest Hill Maryland USA 

Jenna Courtenay British Columbia Canada 

Judy Grand Bend Ontario Canada 

Larisa Darmstadt   Germania 

Michael 
Daytona 
Beach 

Florida SUA 

Monika Perth   Australia 

Shawna Austin Texas SUA 

Shie Westminster British Columbia Canada 

 

 

Birgit Smothers  

Coordonator de grup în S.U.A. 

birgit@groupofforty.com  

 

 

 

mailto:birgit@groupofforty.com

