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Triunghiul Sacru și Lumina Mesianică   
 

Juliano, canalizat de David K. Miller 

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii.  
 
Imaginea Triunghiului Sacru este un instrument care creează un spațiu pentru lumina 
mesianică. Vă prezint Triunghiul Sacru ca un container, un vas care vă ajută să mențineți 
noile energii care vin pe această planetă. Aceste energii noi sunt necesare pentru crearea 
unei noi paradigme pentru funcționarea planetei.  
 
Am să trec rapid în revistă Triunghiul Sacru și am să explic cum reușește energia triunghiului 
să susțină energia pentru intervenția cuantică divină pe Pământ. În Triunghiul Sacru vedeți o 
reprezentare a lui Isus/Sananda. Triunghiul oferă spațiu tuturor marilor profeți și marilor 
lideri spirituali care au fost pe această planetă, inclusiv Moise, Mohamed, Lao-Tze, Buddha și 
mulți alți profeți și mari învățători care înțeleg sacralitatea deosebită a Pământului și 
misiunea acestei planete. Această secțiune a Triunghiului susține energia Frăției Albe, care 
include prezența angelică și maeștrii ascensionați. Toți marii învățători care au venit pe 
această planetă au vorbit despre ascensiune și despre mutarea în Grădina Raiului, mutarea în 
lumea care va veni, în dimensiunea a cincea. 
 
A doua secțiune a Triunghiului Sacru este reprezentată de pipa păcii a indienilor americani 
din America de Nord, și reprezintă populațiile indigene de pe planetă. Și această secțiune 
este un spațiu special care susține lumina mesianică. Este un loc special și un vas care susține 
pacea pentru toți frații și surorile, susține pacea pentru toți în acest moment periculos pe 
această planetă, când sunt atâtea războaie și amenințări. A venit vremea ca toată lumea să 
recunoască – lucrăm cu toții pentru pace și o vizualizăm. Indigenii vorbesc despre Mama 
Pământ. Onorăm abilitatea lor, priceperea lor specială de a interacționa cu spiritul 
Pământului, și vrem cu toții să ne îmbunătățim și noi nivelul interacțiunii cu Pământul. 
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Am ajuns la a treia secțiune a Triunghiului Sacru, care reprezintă Spiritualitatea Galactică. 
Noi lucrăm pentru trezirea și expansiunea Pământului ca membru al Sistemului Planetar 
Galactic. Această galaxie este uriașă și mai sunt și alte planete înafară de Pământ care au 
forme de viață evoluată. Estimarea noastră recentă arată aproximativ cinci mii de astfel de 
planete. Există o spiritualitate galactică. Galaxia susține forme de viață în tot spațiul cosmic, 
în toate sistemele stelare. Sistemul vostru solar nu este singurul care are viață. Planeta 
voastră nu este singura planetă vie. Nu este singura planetă locuită. Multe din aceste planete 
au ființe evoluate care au ascensionat, care și-au adus sistemele planetare în lumina înaltă, 
care au integrat înțelepciunea necesară pentru a-și transmuta planeta la un nivel de 
funcționalitate superior. Ca să completăm Triunghiul Sacru, recunoaștem rolul Maeștrilor 
Ascensionați Extradimensionali. 
 
Noi lucrăm ca să pregătim planeta pentru o vindecare cuantică mesianică, și pentru o 
intervenție care va ridica planeta la nivelul superior. Este necesar să păstrăm imaginea 
Triunghiului Sacru în mintea noastră, în inimile noastre și în noosferă. Să lucrăm împreună cu 
toții, ca să aducem unitatea reprezentată de acest triunghi. Când oamenii recunosc toate 
cele trei părți ale Triunghiului și lucrează să le integreze pe toate trei, ei sunt gata pentru 
dimensiunea a cincea, sunt deschiși pentru ea. 
 
Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 

 
Mitglied des Monats 

Hans-Jürgen Mainhardt  și  Elisabeth Mainhardt sunt membrii sărbătoriți ai lunii mai. Ei 
locuiesc la Karlstein, în Germania. 
 
Mulți ani de zile, ei au fost coordonatori ai Orașului Planetar de Lumină Karlstein, din 

Germania. Le mulțumim pentru serviciul lor plin de devotament. Amândoi au participat la 

workshopul de la Bregenz, din Germania.  

Hans poate fi contactat la: 

Hans-Juergen.mainhardt@t-online.de 

Elisabeth poate fi contactată la: 

Elisabeth.mainhardt@t-online.de      

Vă mulțumim la amândoi pentru anii de serviciu devotat vindecării planetare și proiectului Grupului de 

Patruzeci. 

 

Consilier al semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun, 
 

 

 

Hans-
Jürgen și 
Elisabeth 

 

mailto:Hans-Juergen.mainhardt@t-online.de
mailto:Elisabeth.mainhardt@t-online.de
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Am pierdut speranța să îmi mai echilibrez emoțiile. Am făcut consiliere și am participat la 
grupurile de ajutor Al Anon, și înțeleg importanța controlării emoțiilor, în loc să le lași pe ele 
să te controleze. 
 
Recent m-am întâlnit cu un grup de prieteni și una din femeile din grup reacționa la pierderea 
cuiva iubit din familia ei. I-am oferit simpatia mea și am întrebat-o despre relația ei cu 
persoana care murise. M-a repezit nepoliticos și a spus că nu vrea să vorbească despre asta. 
Am reacționat și eu, și am spus că nu e nevoie să fie nepoliticoasă! A ieșit ca o furtună din 
cameră. 
 
Mi-am dat seama că nu am fost responsabilă pentru purtarea mea și am ieșit repede afară și i-
am cerut scuze, spunând că nu ar fi trebuit să fiu așa dură cu ea. Apoi am intrat în clădire și 
am plâns. Mă simt foarte jenată că încă nu am reușit să îmi controlez comportamentul! Vreau 
să fiu echilibrată pentru ascensiune, dar mă tem că nu am să reușesc. 
 
Cum să mă comport mai bine, cum să nu-mi las emoțiile să mă controleze? 
 
Îți mulțumesc, M 
 
Dragă M, 
 
Ai spus că ești în grupul de ajutor Al Anon, așa încât presupun că ai crescut într-o familie 
disfuncțională. Ai învățat să încerci să îi controlezi pe ceilalți, ca să supraviețuiești. Dacă 
reușești să ai grijă de familie, ești în siguranță. 
 
Admir cât de conștientă ești de propriul tău proces. Asta arată că ai lucrat mult cu tine însăți. 
Ți-a trebuit curaj ca să îți ceri scuze când ți-ai dat seama că ai greșit! Apoi ai avut o 
descărcare emoțională, care face parte din vindecare. Presupun că de multe ori ți-ai reținut 
emoțiile și lacrimile. 
 
Când spargi tiparele vechi de comportament bazate pe supraviețuirea într-un sistem 
disfuncțional, te vei simți incomod și probabil vei simți că pierzi controlul. 
 
Îți dezvolți acum noul sine, bazat pe modalități sănătoase de interacțiune cu ceilalți și cu 
tine. Te afli într-o perioadă de tranziție, și asta poate fi dezechilibrant. Vechiul tău mod de a 
fi nu mai funcționează, și noul mod de a fi nu e încă total instalat. Poate fi o perioadă 
dureroasă și frustrantă. 
 
Fii răbdătoare și bună cu tine însăți, și conștientizează că faci progrese. De multe ori când 
simți mai multă durere, acesta este un semn că vechile structuri se prăbușesc și sunt înlocuite 
de altele noi. Sunt dureri de creștere! 
 
Îți trimit binecuvântări pe calea ta de vindecare. 
 
 
Cu drag, 
Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com


 

4 
 

Prezentare a workshopului GOF  

ținut la Bregenz, în Austria 
 

Un workshop intensiv de trei zile a fost ținut la Bregenz, în Austria, între 21 și 23 aprilie. 

Tema workshopului a fost Conștiința extinsă. Workshopul a fost condus de co-fondatorii 

Grupului de Patruzeci, David K. Miller și soția sa, Gudrun R. Miller. 

 

Au participat în total 30 de oameni, printre care membrii GOF din Elveția, Germania, Anglia și 

Suedia. Workshopul s-a ținut în limba engleză, cu traducere germană simultană. Sâmbătă 

seara la hotel s-a ținut un banchet, la care au participat cea mai mare parte din participanți. 

 

Îi mulțumim în mod deosebit lui Katharina Alpert, pentru organizarea workshopului și pentru 

rezervările și programările de la hotel. 

 

12 ore de înregistrare audio a lecturilor cu traducere simultană în limba germană, sunt 

diaponibile în format  MP3, pentru suma de 40 dolari. Comenzile se pot face la:       

davidmiller@groupofforty.com.  

 

Plata se face prin PayPal. Toate fișierele vor fi trimise prin internet prin wetransfer.com.   

 

Vă prezentăm câteva imagini de la workshop: 

 

O parte din participanții la workshopul de la Bregenz 

 

mailto:davidmiller@groupofforty.com
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David și Gudrun au vizitat  
orașul de lumină planetar 
Herisau din Elveția, și au fost 
găzduiți de Judith Brand, 
coordonatoarea Orașelor de 
Lumină Planetare din 
Herisau, Elveția. 

 

 

 

 

David face o fotografie la lacul 
Bodensee, unde este plantat 
Cristalul eteric local. 

 

 
 

Raport Internațional de Biorelativitate 
 

de David Miller  
 
Comitetul de Biorelativitate a avut a doua întâlnire. Comitetul lucrează la un nou webinar de 
pregătire în biorelativitate, care se va ține în luna iunie pentru toți membrii GOF. Vom afișa 
în curând anunțul. Tema de biorelativitate a lunii iunie se va centra pe noosferă. Avem un 
program de biorelativitate foarte activ, pe tot globul. 
 

Ne bucurăm să anunțăm că David Arbizu va face noi sesiuni de biorelativitate în limba 
spaniolă, transmise de la San Pere de Ribes din Spania, pentru toți membrii GOF 
internaționali. În scurt timp vom face un anunț cu orele de programare și un număr de 
telefon. 
 

De asemenea explorăm posibilitatea ca în curând să se facă sesiuni de biorelativitate și în 
limba franceză. În prezent avem 20 de membri GOF în jurul lumii, care fac exerciții de 
biorelativitate în mod regulat. 
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 Raportul Proiectului Orașelor de Lumină Planetare 
 

 
 
Lin Prucher 
Coordonator Internațional al 
Orașelor de Lumină Planetare 
linprucher@groupofforty.com  

 

 
 

Am adăugat o activitate nouă la întâlnirile lunare ale Orașelor de Lumină Planetare. Fiecare 
oraș de lumină planetar are acum ocazia să își prezinte orașul de lumină pentru toți membrii. 
Ideea este ca toți membrii GOF să afle mai multe despre fiecare oraș de lumină din jurul 
lumii. În această lună, Jane și echipa ei din Australia au venit cu o prezentare frumoasă a 
orașului de lumină numit Coasta de Aur. Ne-au plăcut imaginile minunate ale zonei și 
prezentarea detaliată. În luna următoare Pepe și Purvesh vor veni cu prezentări ale orașelor 
lor planetare de lumină din Argentina.  Această întâlnire este accesibilă pentru toți membrii, 
așa încât fiți atenți când se programează și veniți să vă alăturați. Această întâlnire este o 
mare ocazie de a afla mai mult despre minunatele orașe de lumină din jurul globului, care 
participă la lucrarea Grupului de Patruzeci. În luna iunie vom activa un nou oraș de lumină în 
Arkansas. Fiți atenți la anunțul care va apărea în curând.     

  Vă binecuvântez, Lin 

 

  

Rezervația de Lumină Planetară Oceanică din Port Phillip Bay, 

Melbourne, Australia  
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Când s-a activat Rezervația de Lumină Planetară Oceanică în 2016, Juliano a spus: cu acest 

câmp de protecție minunat care atrage energia pentadimensională, toți cei care vin în acest 

golf vor simți câmpul de forță al luminii pentadimensionale în Rezervația de Lumină Planetară 

Oceanică Port Phillip Bay. Acest golf emană o puritate și o mare lumină originară care este 

nucleul energiei de Forță a Vieții, care face ca această planetă să fie atât de frumoasă, în 

atâtea feluri. Golful nostru este înfrățit cu alt golf de lumină, Golful Alano din Alano. 

Rezervația de Lumină Planetară Oceanică acoperă o arie de 450 km pătrați. 

 
 

 
Câțiva din membrii noștri minunați: 
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Pe rândul din spate: Glenda Lancaster, Trinette Charleson, Tala, Karen Stephenson, and 

Marion Campbell.  

 

În primul rând: Sylvia, Carol Golden-Brown, Micki Kellett, Maralyn Palamara 

 

Jane Scarratt  

Coordonator Național în Australia 

Pentru Grupul de Patruzeci 

janescarratt@gmail.com 

 

Programul Video de Informare al Grupului de Patruzeci prezintă... 

 

Paradigma arcturiană pentru vindecarea planetei Pământ - 

Triunghiul Sacru 
 

Canalizare de David K. Miller 

Produs de Kristine Brenner 

Editat de Leonardo Gutierrez Duran 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=HVjZVZh4Du8  

cu subtitrări în limba spaniolă! 

 

Vă rugăm să ne ajutați să dăm mai departe acest video în orice mod considerați potrivit, de 

exemplu pe Facebook sau pe alte rețele de socializare! Vă mulțumim! 

 

Vă rog să mă contactați dacă aveți întrebări.  

Vă binecuvântez, 

 

 

Kristine Brenner 

Membră a Consiliului Bătrânilor din Grupul de Patruzeci 

kcbrenner@aol.com 

 
 

mailto:janescarratt@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=HVjZVZh4Du8
mailto:kcbrenner@aol.com

