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Evenimentul Stonehenge 
Căpetenia Vultur Alb, canalizare de David K. Miller 

 

Onorăm protectorii Stonehengeului, care au depus mari eforturi pentru a proteja acest coridor 

frumos către hiperspațiu, acest coridor către dimensiunile înalte. Sunt multe spirite străvechi în 

acest loc, în energiile sacre acumulate aici de mii de ani. Este foarte bine că această zonă este 

protejată, și faptul că noi, ca grup de factură globală, ne conectăm acum cu această roată a 

medicinii multidimensională, aduce un mare serviciu la nivel planetar. Heya ho, heya ho, heya 

ho. Când voi, cei aflați în Anglia, vizitați Stonehenge, cântați tonuri și incantații și vă conectați la 

energiile și vibrațiile din jur, simțiți cum pietrele mențin sunetele. Da, știu că o parte din pietre 

s-au prăbușit și alte pietre au fost luate, astfel încât sanctuarul nu mai este intact. Imaginați-vă 

cum era când toate pietrele se aflau la locul lor era ca o cameră a sunetului și vibrației, care 

primea vibrații de la Soarele Central și de la străbuni. 

 

O, Tată/Mamă, protector a tot ce există, îi onorăm pe străbunii care sunt gardienii Stonehenge-

ului. Le onorăm devotamentul pentru acest loc, pe care îl păzesc. Ei au făcut o treabă minunată.  

Chem popoarele native de pe această planetă să își ofere suportul pentru această roată a 

medicinii fără egal, cunoscută sub numele de Stonehenge. Heya ho, heya ho. Acest cerc de 

pietre puternic este deschis către inimă, este conectat direct la inima Mamei Pământ. Îi puteți 

vorbi Mamei Pământ și ea vă aude, vă puteți conecta la ființele străbune din dimensiunile înalte 

care au ajutat la crearea acestui monument. Ei au știut că în viitor acest monument va fi 
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recunoscut pentru funcția sa de distribuitor puternic al energiei pentadimensionale pe această 

planetă.  

 

Eu, Căpetenia Vultur Alb, simt forța acestei intersectări. Simt cum această energie de 

intersectare se va răspândi pe toată planeta, știu și simt că adunarea noastră de aici din această 

zi va avea un efect puternic asupra conștiinței omenirii. Fie ca Lumina Omega să coboare în 

acest cerc de pietre și să se accelereze acum, ca să declanșeze procesul de evoluție al omenirii.  

Heya ho ho ho ho, heya hey hey hey, heya heya heya ho, ya ya. O chem și pe marea mea colegă 

Femeia Bizon Alb, să vină alături de noi în această zi deosebită. Suntem cu toții rude. Ho! 

 

Membrul sărbătorit al lunii 
 

 Elena Maceiras 

este membra GOF sărbătorită în această lună, active la Buenos Aires și San 

Martín de los Andes, în Argentina. 

  

Născută în octombrie 1952 la Buenos Aires în Argentina, Elena a studiat 

fizica la Universitatea din Buenos Aires. A petrecut 40 de ani lucrând ca 

fizician în Fizica Nucleară. A studiat și arta plastică. Elena s-a specializat 

în picture murală din bisericile vechi, a studiat și a practicat șamanismul, 

teologia și metafizica. 

 

Cu patru ani în urmă, Elena l-a întâlnit pe Pepe Lema, membru GOF 

argentinian, la San Martin de los Andes și a început să participe la meditațiile GOF. În fiecare 

an, ea petrece aproximativ șase luni la San Martin, și șase luni la Buenos Aires. 

 

Elena a studiat budismul și a învățat să canalizeze imagini galactice din dimensiunea a cincea 

cu Purvesh la Buenos Aires, unde participă și la meditațiile GOF de la Buenos Aires. 

 

Dacă doriți să îi vedeți operele de artă și să o contactați, aveți aici un link la opera sa și la e-

mail: here  

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 

Dragă Gudrun,  

Știu că sunt Sămânță Stelară din Pleiade. Am avut o viață grea, dar binecuvântată. 

Am ieșit acum la pensie și am o situație financiară sigură. 

 

 

 

Elena Maceiras 
 

https://groupofforty.com/organization/member-services/
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Soțul meu a murit în 2016, după ce am trăit împreună 18 ani. A fost greu, dar am supraviețuit. 

Nu am familie, dar am un sistem de susținere bun. În prezent soțul meu îmi apare ca ghid. 

Recent, am ascultat o muzică, care m-a făcut să plâng. Am plâns zile întregi. Iar acum am atacuri 

grave de panică, și am ajuns la spital.  

 

Merg la psihiatru pentru medicație, dar știu intuitiv că medicamentele îmi fac mai mult rău 

decât bine. Trăiesc cu frica să nu am alte atacuri de panică! 

Aș aprecia mult dacă mi-ai spune ce crezi despre situația mea. 

Oare îmi pierd mințile? 

 

Dragă prietenă,  

 

În mod cert, nu ești pe cale de a-ți pierde mințile. 

Ai avut o deschidere puternică a chakrei inimii și ai fost copleșită de energia prea mare. 

Corpul tău fizic trebuie să se adapteze, pe măsură ce îți urcă frecvența. 

Ai dreptate, drogurile îngreuiază această ajustare. Dar dacă nu îți poți regla intensitatea 

deschiderii inimii, folosirea temporară a medicamentelor te poate ajuta. 

 

Ai avut multe vieți soldate cu o moarte violentă, din cauza puterilor tare mari de vindecătoare. 

Eliberezi acum o parte din această traumă și îți ajustezi corpul fizic la lumina înaltă a sinelui tău 

adevărat. 

 

Te poate ajuta respirația prin diafragmă, numărarea respirațiilor și înțelegerea modului în care 

să gândești, ca să controlezi influxurile prea mari de adrenalină. 

 

Să știi că multe semințe stelare experimentează acum treziri dramatice, care sfărâmă vechile 

paradigme ale identității lor pământene! 

 

Te binecuvântez, 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
Lin Prucher 
Coordonator Internațional 
linprucher@groupofforty.com  

  

 

Juliano împărtășește cu noi multe materiale utile și interesante la întâlnirile lunare ale 

Orașelor de Lumină Planetare. Acestea au loc la 9:00 dimineața ora Arizonei, de obicei în 

a treia sau a patra duminică a lunii. Sunteți invitați cu toții să veniți și să vă bucurați 

alături de noi. Va fi distractiv și interesant! 

 

Transformați-vă casa în mica voastră zonă sacră. Atunci informațiile aduse de Juliano 

despre Orașele Planetare de Lumină se vor aplica și asupra locuinței personale! 

 

În Newsletterul GOF, am vrea să împărtășim cu voi cel mai recent mesaj al lui Juliano, 

despre Orașele Planetare de lumină. 

 

Cortina Orașului Planetar de Lumină: Filtru și factor de 

atracție 

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

Vom privi acum sub granița exterioară a Orașului de Lumină. Observăm că granița 

exterioară este ca o perdea energetică. Este ca un voal. Dar este un voal cu caracteristici 

deosebite.  
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Aceste trăsături speciale ale Orașului vostru de Lumină le permite energiilor înalte să intre, 

dar filtrează afară energiile joase, astfel încât energiile joase să nu poată reduce vibrația 

înaltă a orașului. 

Orașul de Lumină a fost creat în principal pentru ridicarea Coeficientului de Lumină 

Spirituală al orașului. Aceasta înseamnă că există o vibrație. Există o vibrație energetică 

specială.  

De exemplu, dacă ați vizita un guru sau un conducător spiritual iluminat, dacă l-ați vizita să 

zicem pe Dalai Lama, când ați fi în prejma lui, i-ați simți energia. Atunci ar crește și energia 

voastră, pentru că vă aflați în câmpul lui de energie. Același principiu se aplică și la Orașul 

de Lumină Planetar, despre care învățăm acum. 

Voi creați un câmp de energie pentru tot Orașul de Lumină. Se ridică vibrația întregului oraș. 

Atunci când intrați în Orașul de Lumină, simțiți cum se ridică vibrația câmpului vostru de 

energie. Dacă în oraș intră oameni cu vibrație joasă, se va întâmpla unul din următoarele 

lucruri: 

1. Le va crește vibrația fiindcă se află într-un camp de energie atât de puternic. Asta 

înseamnă că gândurile și acțiunile lor de vibrație joasă pur și simplu se vor topi. 

2. A doua variantă este că se vor simți respinși și vor alege să nu intre în câmpul de energie 

înaltă al orașului. 

Imaginați-vă că cineva ar vrea să facă ceva de vibrație joasă. Ar intra în câmpul de energie 

al orașului vostru, și ar fi respinși. Ei ar spune: “Oh, nu-mi place aici!” și ar pleaca. Ar merge 

în altă parte. Dar pentru asta este necesar să lucrați la câmpul de energie. O parte din 

munca voastră constă în vizualizarea unei cortine mari. Am folosit termenul “cortină”, dar 

poate nu este cel mai potrivit cuvânt. Este vorba de limita exterioară, de granița care 

înconjoară aria Orașului vostru de Lumină Planetar. Acesta este motivul pentru care am 

spus întotdeauna: “Să alegem zone mici. Haideți să nu alegem o zonă mare în care locuiesc 

5-6 milioane de oameni. Să alegem o zonă mică, cu care putem lucra”. Alegem o zonă mică, 

apoi punem oamenii să vizualizeze câmpul de energie, să vizualizeze cortina, și să trimită 

lumină acestei cortine, să hrănească această cortină cu energie. 

Așa cum am mai arătat, o cale minunată de a hrăni cortina este să amplasați cristale în cele 

patru puncte cardinale – nord, est, sud și vest. Cristalele păstrează energia, dar este 

necesar să vizitați cristalul. Este bine să vorbiți cu cristalul. Este bine să îi mulțumiți 

cristalului că păstrează energia. Veți vizualiza linii de energie care pleacă de la cristalul de 

nord la cristalul de sud, la cristalul de est și la cristalul de vest.  

Cu alte cuvinte veți întări și veți hrăni câmpul de energie din jurul Orașului de Lumină 

Planetar sau din jurul Rezervației Marine de Lumină. Aceste câmpuri trebuiesc hrănite cu 

energie, așa cum și pe voi vă hrăniți energetic. 
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Această procedură face parte din menținerea Orașului de Lumină Planetar și a Rezervației 

Marine Planetare de Lumină. Este minunat faptul că această cortină funcționează ca un 

filtru. Dar cu timpul, filtrele se pot îmbâcsi și bloca. Filtrul este montat la locul lui și filtrează 

energiile de vibrație joasă, dar trebuiesc curățate periodic. 

Imaginați-vă filtrul de la automobil, care filtrează particulele de murdărie din benzină ca să 

nu ajungă la motor, pentru că dacă ajung la motor, vor cauza probleme. Aproximativ la 

fiecare 5000 de mile trebuie să schimbați filtrul. La Orașele de Lumină Planetare nu putem 

să shimbăm filtrul, dar îl curățăm, îl purificăm, și toată energia densă este eliberată înapoi în 

spațiul exterior. 

Este ca o muncă de menținere a utilajului. Este necesar să lucrați la menținerea cortinei, la 

menținerea voalului din jurul Orașului de Lumină, să întăriți voalul de protecție și să îl 

purificați eliberând în afară energia negativă acumulată. Dar voalul mai este și o forță de 

atracție care va aduce oameni cu o energie spirituală înaltă în Orașul vostru de Lumină. 

Aveți nevoie de învățători, de lideri spirituali. Aveți nevoie de energie spirituală de cea mai 

înaltă calitate. Este vorba de un câmp de energie de atracție, de forța de energie de atracție 

a cortinei voastre. 

Deci cortina nu este numai un voal care filtrează, este și un factor de atracție, este un voal 

care atrage energia înaltă. Este un voal de atracție a energiei înalte care vine de la Patronii 

Spirituali. De asta v-am îndrumat să alegeți un Patron sau Protector Spiritual – fiindcă 

Protectorul Spiritual poate să lucreze cu cortina. Patronul Spiritual poate să ridice câmpul de 

energie al întregului Oraș de Lumină Planetar. Mai mult decât atât, Patronul Spiritual poate 

fi un factor de atracție, o forță de atracție cu care puteți lucra. 

Lucrăm împreună cu voi. Energia cortinei, a graniței orașului, este foarte importantă în 

întărirea Orașului vostru de Lumină. 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună! 

 

Vă trimit și eu tuturor, binecuvântări cu Lumina Omega! 

 
Lin  
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Se petrece Schimbarea! 
  

Juliano ne-a spus că se petrece schimbarea! 

Ne-a spus că lucrurile se vor schimba! Schimbarea va veni în parte prin configurări energetice 

și descărcări de energie, și are loc și la nivel astrologic și galactic. Pentru noi este greu să 

conștientizăm ceea ce experimentăm, pentru că ne aflăm în miezul lucrurilor. Dar se 

întâmplă acum și devine din ce în ce mai puternic! 

Cât de rău trebuie să degenereze situația? Câte dezastre și catastrofe trebuie să se petreacă 

înainte de a veni o schimbare pozitivă? Este evident pentru oamenii sensibili și cu deschidere 

spirituală, că pe această planetă este necesară o nouă perspectivă, și de asemenea mai este 

nevoie și de "puterea feminină" și de "energia feminină", care începe să apară sub diverse 

forme cum ar fi mișcarea "Vreau și eu" din Statele Unite din ultimele luni, care aduce mesaje 

puternice pentru omenire. 

Juliano ne asigură că avem creativitatea necesară ca să venim cu noi intervenții și noi moduri 

de a depăși conflictul, astfel încât să învingă înțelepciunea și Lumina Spirituală. 

Vom găsi noi moduri de a lucra cu lumina înaltă, cu energia înaltă, cu gândirea înaltă, vom 

găsi o cale a echilibrului. Suntem conștienți de criza tehnologie - spiritualitate. 

Schimbarea se petrece! 

  

  

 

Birgit Smothers 

Membră a Consiliului Bătrânilor 

birgit@groupofforty.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Întrebări și răspunsuri cu Juliano 
Canalizate de David K. Miller 

Ryner din Canada întreabă ....  

 

  

Aș vrea să știu dacă este adevărat că planetele au ascensionat în ordinea următoare: 

Andromedanii au plantat semințele (au însămânțat) de Arcturieni. Arcturienii au 

însămânțat pe Pleiadieni. Pleiadienii ne-au însămânțat pe noi pe pământ, iar după ce vom 

ascensiona și noi și vom dezvolta o civilizație stabilă, va veni rândul nostru să 

însămânțăm o altă planetă a liberului arbitru? 

 

Voi răspunde la întrebare referindu-mă la un fenomen care s-a tot repetat în istoria Pământului, anume 

faptul că "învingătorii au dreptul de a rescrie istoria după cum au chef". Asta înseamnă că au existat 

conflicte interplanetare, conflicte în interiorul galaxiei, și uneori și conflicte între civilizații din diferie 

galaxii. Învingătorii și-au arogat mereu dreptul de a spune că ei sunt cei care au răspândit viața sub 

forma ei umană. 

Nu sunt de acord cu scenariul pomenit mai sus. Fiecare galaxie are propria sa istorie de evoluție, și în 

diverse secțiuni ale galaxiei există istorii de evoluție care sunt importante. Cert este că în momentul 

actual din dezvoltarea Pământului, planeta voastră se află foarte departe de a începe să însămânțeze 

alte planete.  Rasa Homo Sapiens se mai află încă în stadiul de "purificare", și știți mai bine decât mine că 

această planetă nu se află într-o stare de echilibru. 

Dovezile noastre istorice arată că cei care au plantat viața în acest sector de galaxie au fost inițial Lyranii. 

Lyranii s-au prins într-o bătălie planetară și o parte din rebeli au plecat și au însămânțat pleiadienii. Deci 

Lyranii au fost "locuitorii originali" ai acestui sector de galaxie. Andromedanii au propriul lor sistem de 

evoluție, și nu au participat la însămânțarea arcturienilor. Dar istoria noastră merge și mai departe în 

trecut, înainte de Lyrani. Istoria noastră merge în zona Soarelui Central, la sisteme planetare care nu vă 

sunt cunoscute vouă. 

 

Noi am văzut că evoluția planetelor se face din centru în afară, deși centrul galaxiei este plin de sori cu 

energie mai intensă și acolo sunt mai multe sisteme solare neospitaliere... Cu toate astea, istoria noastră 

se trage dintr-o planetă din acea zonă pe nume "Exterra", pe care uneori o mai numim și "Alano." Deci 

noi suntem separați de Lyrani. 

  

 Jane Scarratt 
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janescarratt@gmail.com 

 

Un exercițiu spiritual pentru voi... 
 

Conectați-vă la inimă, cu iubire pentru corpul mental. 

Vom începe prin a contracta corpul mental, apoi îl vom 

expansiona. 

Mergeți în centrul celui de al treilea ochi. Lăsați toată 

cunoașterea voastră, tot ce sunteți, să meargă acolo. Vă aștept acolo. Vizualizați acolo un 

punct, care se micșorează. Realizați că sunteți conștiință și vă contractați până ajungeți la 

punctul din centru. Apoi bateți din palme! Se produce o expansionare. 

Toate gândurile contractate se expansionează. Mergeți dincolo de încarnarea curentă… 

mergeți pe Arcturus. Străbateți galaxia… Călătoriți. Vă expansionați! Sunteți mai mult decât 

sinele de pe Pământ… dar nu sunteți mai mult decât conștiința. Continuați să vă expansionați. 

Vă conectați din nou cu Arcturus. Energia voastră mentală conectată prin energia inimii este 

plină de iubire și bucurie, de conștiință universală și conștiință cosmică. 

Reveniți încet la conștiința voastră de pe Pământ. Spuneți în gând: "Mă conectez la arcturieni. 

Mă conectez la Dimensiunea a Cincea. Mă conectez la semințele stelare acturiene. Mă 

conectez la corpul meu de lumină. Mă pot proiecta mental la arcturieni." 

Tocmai ați ajutat la crearea unei structuri de gânduri colective pe Pământ. V-ați dat acordul 

de a participa la structura de gânduri a Pământului. Puteți ajuta la expansionarea gândurilor, 

astfel încât pământul să se transforme.  

  

Reveniți în corpul vostru fizic și la structurile mentale obișnuite. Reveniți din starea de 

conștiință extinsă, înapoi în starea de conștiință mentală normală pentru această încarnare. 

 

Jane Scarratt 

Coordonator național în Australia 

Grupul de Patruzeci 

janescarratt@gmail.com 

mailto:janescarratt@gmail.com
mailto:janescarratt@gmail.com
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Comitetul Popoarelor Native din Triunghiului Sacru al GOF 

    

Corae Lierman a hotărât să predea altcuiva rolul de președintă a Comitetului Popoarelor 

Native din Triunghiul Sacru al Grupului de Patruzeci.  

 

Îi mulțumim lui Corae pentru marele serviciu pe care l-a adus în calitate de conducătoare a 

acestui comitet. Sub conducerea ei am progresat considerabil, lucrând mai îndeaproape cu 

Primele Națiuni ale băștinașilor amerindieni. Locul de președinte al acestui comitet este 

acum deschis. 

Dacă doriți să preluați această funcție din comitet, vă rugăm să îl contactați pe David Miller 

la davidmiller@groupofforty.com. În comitet se află în prezent David K. Miller și Birgit 

Smothers.  

 

În luna mai, Comitetul a organizat un webinar pentru membrii GOF: un webinar de o oră 

despre vindecarea planetară, din perspectiva spiritualității Popoarelor Native. 

Mountain Eagle a adus o prezentare minunată a vindecării planetare, și David Miller l-a 

canalizat pe Căpetenia Vultur Alb, care a vorbit despre importanța desemnării a mai multe 

spații sacre în jurul planetei, ca pas necesar de vindecare și echilibrare planetară. 

David K. Miller  

 

 
 

 

 

mailto:davidmiller@groupofforty.com

