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Trezirea Tinerelor Seminte Stelare   
Juliano channeled by David K. Miller 

  

Semintele stelare de pe intreg globul trebuie trezite. Ei vor avea energia, senzitivitatea si 

perceptia superioara sa lucreze impreuna, catre o constiinta extinsa si unificata, care va 

conduce pana la urma la reechilibrarea si vindecarea planetei Pamant. Pespectiva Arcturiana cu 

privire la evolutia omului este optimista. Noi, ca fiinte constiente, avem capacitatea sa ne 

directionam propria evolutie catre un nivel superior, pe care ei il descriu ca Omul Omega. Homo 

Sapiens nu este ultimul tip sau specie, din evolutia a ceea ce cunoastem ca si specia lui Adam 

sau Homo Sapiens. Aceasta criza planetara de acum, intr-un timp foarte scurt, poate transforma 

si impinge umanitatea inainte spre un model ce este la un nivel superior de evolutie, model 

cunoscut ca Omul Omega. Modelul Om Omega reprezinta o specie ce se concentreaza pe 

constiinta dimensiunii a cincea si pe unificarea intregii planete. 

 Si atunci, este util sa observam intreaga situatie a acestei planete, care se poate numi o 

criza planetara, ca si un stadiu de dezvoltare planetara. In raportul Arcturian se discuta despre 

cinci stagii de dezvoltare a unei planete, iar noi acum pe Pamant ne aflam abia la sfarsitul 

stagiului unu. Stagiile superioare de dezvoltare se manifesta atunci cand planetele sunt in stare 

sa controleze razboaiele si mentin un mediu ambiant curat si echilibrat la toate nivelele. Ce ar 

ajuta Pamantul, sa inainteze spre un nivel de dezvoltare ce ii va permite sa treaca peste aceste 
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conflicte? Arcturienii precizeaza ca o interventie spirituala, o crestere spirituala a constiintei pe 

aceasta planeta este necesara. 

 

 

 

Consilierea semințelor stelare 

 

 

 

 

Draga Gudrun, 

am fost curat si cumpatat timp de 22 de ani, dar la inceputurile acestui an am reluat bautul 

excesiv. 

Am destule motive pentru aceasta revenire si stiu ca de fapt doar imi gasesc singur scuze! Imi 

este rusine de comportamentul meu si am spus acest lucru numai prietenului/ei mele , iar acum 

tie. Sunt un vindecator si invatator spiritual, dar de cand cu reluarea obiceiului, clientela s-a 

micsorat. 

Intentia este si planuiesc sa ma opresc din baut dupa sarbatori. Sincer, a fost distractiv sa devin 

iresponsabil si “sa ma distrez”. Acum, sunt mahmur aproape in fiecare zi si de acum inainte 

numai doresc sa continui sa beau! 

Nu mai este amuzant 

 

 

 

Draga Neamuzant, 

ma bucur ca ai ajuns la mine. Asa cum stii, tinand acest lucru in secret, nu face decat sa adauge 

si mai multa rusine! Stii cum sa fii cumpatat, avand 22 de ani de experienta deja. Vorbeste 

despre bautul excesiv si despre reluarea acestuia cu grupurile de oameni ce ofera ajutor, din 

apropierea ta. 

Intelege inca o data, ca nu esti singur si ca exista acolo un ajutor si sustinere disponibila pentru 

tine. Cat despre ascensiune, eu cred ca sufletul tau nu a fost afectat de aceasta recadere. 

Coeficientul tau de lumina este ridicat. De fapt, eu cred ca aceia dintre noi care am trecut de 

ispite grele, ne-am ratacit, iar apoi ne-am pus singuri in echilibru, chiar am castigat putere 
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spirituala! Daca te poti ierta pe tine, sa ai compasiune fata de tine insuti si apoi si pentru altii, va 

face din tine un vindecator si mai puternic. Tu stii acum, sa nu judeci pe altii pentru slabiciunile 

lor umane! 

Ai dragostea si sustinerea mea! 

Binecuvantari si iubire! 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com   

  

 

 

 

Am vrea să extindem căldurosul nostru bun venit următorilor noi membrii care s-au 

unit Grupului Celor Patruzeci între 18 noiembrie 2019 și 18 decembrie 2019. 

Prenume Oras Tara 

Andrew London London UK 

Ann Sydney Australia 

Cornelia Gilau Romania 

Jose Macainhas Portugal 

Ken Chandler AZ/USA 

Nancy Grover Beach CA/USA 

Ross Highlands Ranch CO/USA 

Sharon Tarzana CA/USA 

Susan Mableton GA/USA 

  

 

 

Birgit Smothers  

USA Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 
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Un mesaj de la Juliano 

channeled by David K. Miller 

 

          Salutari, eu sunt Juliano, noi suntem Arcturienii. Sa privim la ideea de refacere 

a Pamantului si de refacere a spiritului umanitatii si sa intelegem cum acestea 

impreuna, merg mana in mana. Vorbind despre Nativi si munca lor, un lucru este 

clar, ei au ajuns in calatoria lor la un punct in care sunt pregatiti sa-si repare spiritele 

si acest lucru il fac in multe moduri, ei isi refac spiritele si de aceea au energia si 

putereea de concentrare sa se dedice refacerii pamantului si a intregului ecosistem. 

Sunt multe lucruri de invatat, cel mai important este faptul ca mai intai spiritul trebuie 

refacut, inaninte de a putea repara corect sau energetic ecosistemul. Aceasta 

inseamna ca spiritul umanitatii trebuie refacut. Spiritul liderilor, spiritul natiunii este 

frant in toate zonele si de aceea noi, ca si Consiliul Galactic si Consiliul Batranilor 

cautam sa cream o reinoire spirituala, o refacere spirituala si cand are loc aceasta 

refacere, atunci si refacerea Pamantului va avea loc rapid si foarte sistematic. Acum, 

veti intreba:”Cum sa refacem spiritele acestor natiuni? Spiritele acestor lideri? 

Deoarece multi dintre ei nici macar nu stiu ca sunt fragmentati spiritual, multi dintre ei 

nu stiu ca exista o stare spirituala proasta. 

 Cand cineva se uita inapoi la istoria acestei planete si observa aceste timpuri, 

ei vor spune ca a avut loc o imbolnavire spirituala si asta datorita multor motive. Noi 

le-am mentionat pe unele ca lacomia, ca materialismul si diferitele aspecte de 

dominare. Cred ca ideea refacerii spirituale este un lucru  important pe care sa se 

concentreze Grupul de 40 in anul 2020. Exista un model sau o paradigma a noului 

spirit, iar o parte din aceasta paradigma si model este prezentata in Arborele Vietii 

Planetar si Arborele Vietii Planetar Arcturian si Arborele Vietii Personal Arcturian. 

Consiliul si cu mine realizam ca acesta este un simbol complex, este un model ce nu 

este usor de inteles si necesita o interpretare. 

 Dar voi nu trebuie sa reprezentati intregul Arbore al Vietii si sunt invataturi in 

Arborele Vietii ca si conceptul echilibrului si a faptului de cat de important este 
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echilibrul. Nu functioneaza sa fi doar materialist fara sa fi spiritual, trebuie sa 

echilibrati cele doua aspecte, aspectul masculin si feminin. Acest lucru nici macar nu 

este ceva nou, in Daoism este ceva cunoscut, dar ideea este ca noi trebuie sa 

vorbim despre boala spirituala si despre refacerea spirituala. Voi nu puteti vindeca 

puternic Pamantul, pana nu vindecati spiritul si poate puteti observa spiritul omului 

alb, spiritul acestei lumi materialiste ce domina planeta. Indiferent daca doriti sa-i 

numiti pe acestia Europeni sau oamenii albi. 

 Si noi, trebuie sa-i invatam pe oameni faptul ca este o boala spirituala si atunci 

trebuie sa fie si idei noi, metode noi. Cred ca munca voastra in Biorelativitate si 

vindecare planetara este in prim planul acestei noi miscari ce este necesar a fi 

pornita, miscarea vindecarii planetare, miscarea vindecarii spirituale a umanitatii. 

Numai faptul ca noi am introdus subiectul vindecarii planetare, si este important, dar 

exista de asemenea multi oameni ce renunta la umanitate si simt ca acesta este 

sfarsitul umanitatii, ca este un tipar ireversibil, ca s-a ajuns prea departe. Dar a face 

asemenea concluzii si predictii groaznice si observatii, nu este o vindecare. Va duce 

doar la mai multa disperare si critica si o cerere mai mare de predictii false si 

ingrozitoare. 

 Dar eu observ ca voi, Consiliul Batranilor Grupul de 40 , puteti fi lideri in 

refacerea spirituala a umanitatii si lideri in invataturile de reinoire a spiritului, spiritul 

trebuie vindecat, iar dupa aceea vindecarea planetara va urma sa aiba loc. Poate 

aceasta este ceea ce oamenii spera, cand se gandesc la primul contact, ei se 

gandesc ca intr-un fel va avea loc o trezire spirituala. Este intotdeauna folositor sa va 

ganditi la o forta exterioara, o noua forta si aceasta este ceea ce a fost sustinut din 

lumea antica, aceea ca va veni un mesia, ca va veni un salvator si ca acel salvator 

va aduce o noua lumina spirituala lumii. Acum este momentul sa va concentrati pe 

trezirea spirituala si pe refacerea spirituala si aveti puteri mari si o conexiune 

puternica cu Maestrii Ascensionati, care va vor sprijini cu bucurie in aceasta 

vindecare spirituala a umanitatii.  

Eu sunt juliano, o zi buna. 

 

 

 

 



6 
 

 

Stiati ca?  

Lumina Albastra Arcturiana 

 

 Fiecare dintre voi primiti usor Lumina noastra Albastra Arcturiana si noi lucram continu 

cu aceasta energie albastra si lumina albastra, o trimitem catre toti cei care o cer. Lumina 

Albastra are o frecventa spirituala speciala iar aceasta frecventa spirituala este unica 

Arcturienilor. Lumina Albastra Arcturiana contine un amestec special de frecvente alchimice 

lumina energie. Noi am studiat si lucrat cu lumina albastra de multi eoni. Lumina Albastra 

Arcturiana are proprietati speciale, proprietati de vindecare. Cand primiti Lumina Albastra 

Arcturiana, puteti primiti o vindecare dinamica cinci dimensionala. Dar Lumina Albastra 

Arcturiana are de asemenea o energie spirituala speciala de activare. Si acea lumina albastra 

poate interactiona intr-un mod specific cu aura voastra. Daca exista o pata in aura voastra, 

atunci aceasta ar putea cauza o scadere a frecventei aurei voastre. Lumina albastra stie cum sa 

interactioneze cu acea frecventa si acea pata pentru a o indeparta si pentru a va permite sa 

vibrati la cea mai inalta frecventa posibila in zona parametrilor de frecventa a luminii albastre. 

Albastrul este o culoare foarte vindecatoare. De exemplu, ganditi-va la cerul albastru si la cat de 

bine si de sanatos va simtiti, cand priviti cerul albastru. Atunci, folositi acea imagine sa va 

imaginati cum Lumina Albastra Arcturiana intra in aura voastra, prin Chakra Coroana si astfel 

veti cunoaste senzatia  de bine si de vindecare a luminii albastre. Si noi folosim de asemenea 

lumina albastra in operatiile noastre psihice. Noi lucram cu oamenii folosind tehnologii 

spirituale/medicale. 

 De exemplu, putem trimite in jos puternic, energie albastra concentrata intr-un organ 

infectat sau in orice alta parte a corpului ce a fost afectata. Avem un mare succes in 

vindecarea/refacerea organelor bolnave. Acum, voi trimite in jos la fiecare dintre voi, Lumina 

Albastra Arcturiana. Puteti utiliza aceasta lumina in modul normal. Noi avem diferite frecvente 

de lumina albastra. Cateodata este necesar sa aducem jos lumina in modul normal, iar alteori o 

folosim concentrat intr-o anumita chakra specifica, pentru a trata oamenii. Vom trimite in jos 

lumina albastra, in modul normal. O putem trimite in mod concentrat, daca am lucra cu voi 

individual. Trimit spre voi acum, Lumina Albastra Arcturiana. (Tonuri.) Primiti acum, Lumina 

Albastra Arcturiana in chakra voastra coroana. (Tonuri.) Lumina Albastra sau Lumina “Azul”, 

cum este numita in limba spaniola. “Azul”, este unul dintre cuvintele din limba spaniola, care 

capteaza cu adevarat frecventa albastra Arcturiana. (Tonuri “Lumina Azul. Azul, Azul, Lumina 
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Albastra.” Sa intram in liniste acum, in timp ce primiti si integrati sau directionati oriunde doriti 

in corpul vostru, aceasta Lumina Albastra Arcturiana. (Liniste.) 

 Lumina Albastra Arcturiana are o formula speciala, ce interactioneaza cu aura voastra 

dizolvand orice pata ce va incetineste vibratia aurei si astfel voi puteti interactiona si utiliza 

aceasta lumina. (Tonuri.) Lasati Lumina Omega sa coboare, impreuna cu Lumina Albastra, in 

Chakra voastra Coroana. 

Extras din Lectura Iunie 2019, Transmisa de David K. Miller 

 

 

Jane Scarratt 

National Coordinator in Australia 

For the Group of Forty 

janescarratt@gmail.com 

 

 

 

Raport din proiectul Oraselor de Lumina Planetare 

 

 

Robert Maldonado 

International PCOL Coordinator 

rrmaldo@gmail.com 
 

 

             Ce este nou in lumea Orasului de Lumina Planetar 

 Orase de Lumina Planetare. De ce ‘planetare’? Deoarece ele sunt pe toata planeta! In 

Grupul de 40 noi am creat o Retea Globala. Aceasta interactiune a Oraselor noastre  de Lumina 

Planetare ajuta la creearea unui Camp  de Energie Holografic. Am adaugat doua noi Orase de 

Lumina Planetare-Lumina in Romania si Strela D’alma in Portugalia, la reteaua noastra globala. 

Suntem foarte incantati sa construim energie in aceste tari frumoase si recunoscatori pentru 

mailto:janescarratt@gmail.com
mailto:rrmaldo@gmail.com
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devotamentul si contributia semintelor stelare si lucratori in lumina din aceste orase. Bravo! 

Mesajul lui Juliano pentru Portugalia, a fost de a continua sa raspandeasca lumina cinci 

dimensionala in toata Lisabona si Portugalia si a descarcat un cristal auriu eteric special ca sa 

ajute foarte mult la activarea viitoarelor Orase de Lumina din Portugalia. In Romania, el a 

observat un mare entuziasm si incurajare a membrilor pentru ca au devenit Oras de Lumina 

Planetar si astfel vor aduce lumina si in alte locuri din Romania. 

In timpul activarilor, am fost uluit de frumoasele nume ale acestor orase: Lumina ce inseamna 

“Lumina” si Strela D’alma sau “Steaua Sufletului” si mi-a reamintit de importanta numelor 

Oraselor de Lumina Planetare si de calitatatile unice ce emana din aceasta. Orasul de Lumina 

din Fairhope, Alabama, unde traiesc, a celebrat recent cea de-a 125-a aniversare. Fondatorii 

orasului au utilizat numele “Fairhope” cu scopul de a transmite un nou mod de vietuire...un 

fair“curat”si hope “speranta”, pentru a crea si conduce un model de comunitate sau colonie, 

libera de toate monopolurile private si sa asigure membrilor o egalitate a oportunitatilor, o 

rasplata corecta la eforturile individuale si beneficii ale cooperarii in ceea ce priveste 

problemele comune. 

Numele PCOL-lui poarta o energie unica si o putere, ce poate fi impartasita cu orasele noastre 

surori si cu reteaua globala. Juliano, ne spune faptul ca Orasele de Lumina Planetare au de 

asemenea frumoase trecuturi si acestea au nevoie ca energiile trecutului sa fie asimilate si 

sustinute in campul prezent al Orasului de Lumina PLanetar. Deci, in activarile grupului, se 

poate discuta despre realizarile din trecut ale orasului vostru, despre marii oameni ce au vizitat 

sau au trait in acel oras si sa va imaginati ca energiile acestor oameni deosebiti creeaza in 

continuare mai multa energie sacra pentru oras si pentru viitorul sau. 

Nu uitati, toti membrii GOF sunt invitati la intalnirea lunara Adunarea Globala PCOL. Nu este 

necesar sa locuiti intr-un Oras de Lumina Planetar pentru a participa. Energia voastra este utila 

si binevenita in activarea Oraselor de Lumina Planetare, iar voi de asemenea primiti energie si 

lumina. Este o situatie de castig-castig. Urmatoarea noastra intalnire va fi pe 29 decembrie si va 

fi un inceput grozav pentru 2020. 

Lumina Omega sa va binecuvanteze pe toti! 

Bob 
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Sa cunoastem membrii de pe glob 
 

 

 Sunt CoRae(Cora) Lierman, Licentiata in masaj terapeutic/exercitii fizice si Practician 

corp lumina. Locuiesc in Beemer, Nebraska peste Raul Elkhorn, care se afla chiar la marginea 

Rezervatiei Marii Natiuni Sioux. Zona este numita “Drumul Urmelor Indiene”. De asemnenea, 

am calatorit si am trait si in multe alte locuri de pe Pamant, dar acum ma aflu la un sfert de mila 

de zona unde m-am nascut si am crescut. 

Multe dintre experientele mele de inceput in frecventele superioare, au avut de a face cu 

studiul culturii First People(Nativilor), si cu practica in tratamente medicinale. Am studiat de 

asemenea 2 ani la Mystery School, The Nirvana School of Enlightenment la Scottdale, Arizona. 

Clinica mea a fost activa timp de 25 de ani, aici in Beemer. Mereu m-am concentrat sa aduc 

ajutor, sa se creeze un echilibru intre corpurile emotional si mental, astfel incat corpul fizic sa 

prospere si sa infloreasca, iar prin consiliere, clientii mei inteleg rolul corpului spiritual  in 

directionarea vietilor lor. 

I-am intalnit pe David si Gudrun in 1997, cand am participat la conferinta lor din Prescott si de 

atunci sunt membru. Lucrul cu cristalele si cu Triunghiul Sacru mi-a fost de mare ajutor pentru 

dezvoltarea mea, dar si pentru dezvoltarea clientilor mei. Sunt membru COE si membru in 

consiliul GOF. Eu si cu echipa mea, sustinem meditatiile de Biorelativitate din fiecare luni pentru 

Mama Pamant si tot ce este viu. 

A fost o perioada minunata si fericita de interactiune cu oameni cu aceasi gandire din grupul de 

40. Noi toti suntem o familie si fiecare ne facem treaba, pentru a creste coeficientul de lumina 

aici, pe frumoasa Bijuterie Albastra. 

Abia astept sa fac parte in continuare din grup, in timp ce intram in aceasta decada, 2020! 

Suntem continuu asigurati de faptul ca energiile si misiunea grupului sunt vitale pentru 

ascensiunea acestei planete. Iubire, Co Rae. 

CoRae Lierman 
lightbody95@gmail.com 
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Extindeti-va Constiinta 

 
by David K. Miller 

Chapter 19  

 

Cum se realizeaza o conexiune la un camp de energie 

armonic, folosind o roata sau cerc medicinal? Prezentam si 

alte exemple de rezonanta Armonica. 

 

 

Acestea pot fi unelte de interactiune cu campul de energie armonic al planetei. Sunt unelte prin 

care oamenii, in meditatii de grup, pot comunica telepatic intr-un mod armonic cu Pamantul, 

pentru a restabiliza sistemul ei energetic. 

 Putem comunica telepatic cu Pamantul, intr-un mod armonic pentru a restabiliza 

sistemul ei energetic. Sistemul de “feedback loop”(autocontrol) al Pamantului este afectat de 

dezarmonia de pe planeta, care creeaza vibratii neregulate ce afecteaza vibratiile armonice ale 

planetei si astfel afecteaza sistemul de feedback loop. Convergenta Armonica si energiile 

armonice sunt moduri de producere a campului de energie armonica a planetei. Aceasta este 

una dintre cele mai putenice unelte din biorelativitate; stabilizarea si creearea luminii armonice. 

Lumina armonica are diferite cicluri , iar voi puteti astfel sa va aflati pe aceleasi cicluri de 

rezonanta sau frecvente cu Pamantul, ceea ce ajuta la creearea armoniei.  

 Aceasta se intampla de asemenea si in muzica, cand unii oameni canta un ton rezonant 

dintr-o octava superioara sau inferioara fata de tonul principal. Totul se armonizeaza. Una 
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dintre cele mai puternice unelte din biorelativitate. Folosirea rotii medicinale poate accelera 

energia armonica si lumina. Doar pura creeare a cercului medicinal produce un camp energetic 

armonic in locul acela. Acesta poate fi utilizat multidimensional, pentru a trimite energie 

armonica sistemului de autocontrol al Pamantului. De asemenea se poate conecta si cu alte roti 

medicinale de pe planeta. “Cercurile din lanuri” sunt unelte armonice pentru un reglaj fin a 

energiei armonice a Pamantului. Pamantul are un tipar armonic complex. Ajustarile 

frecventelor armonice ale Pamantului pot fi exprimate doar prin tipare geometrice complexe, 

ca cele din lanurile de pe camp. Roata medicinala are capacitatea de a face ajustari armonice 

pentru Pamant dar nu este construita atat de complet ca si cercurile din lanuri. Roata 

medicinala este un tipar geometric relativ simplu. Unele dintre tiparele date de cercurile din 

lanuri, nu au mai fost vazute vreodata pe Pamant. Aceste tipare sunt setari/initializari si ele 

corespund comunicarii cu oamenii. Roata medicinala isi poate mari usor puterea, cand intrati in 

ea. De asemenea, isi poate creste puterea de vindecare si de comunicare pentru armonia 

sistemului de autocontrol. Cum este Roata Medicinala, mai accesibila energetic decat unele 

dintre cercurile din lanuri, pe care le-am vazut? Spunem 3 exemple.  Roata Medicinala 

functioneaza ca o unealta de interactiune prin rugaciunile oamenilor si prin comunicarile 

telepatice cu Pamantul, iar ea poate mentine energia spirituala. Cercul din lanuri poate exista 

doar pentru un sezon de plantare, mentinand energia sa spirituala doar in acest timp, iar Roata 

Medicinala poate sustine energia voastra mult mai mult timp. Poate mentine gandurile voastre 

vindecatoare si sa le comunice Pamantului. 

 

 

Jane Scarratt   

National Coordinator in Australia 

For the Group of Forty 

janescarratt@gmail.com 
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