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Munca planetară la Marele Canioane 
canalizat de David K. Miller 

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

Vom discuta subiectul vindecării planetei Pământ. Spunem adesea că Pământul trebuie să 

reintre în echilibru, dar oare țelul nostru este cu adevărat ca Pământul să fie în echilibru? 

Pământul are o mare abilitate de a oferi ceea ce aș numi „locul perfect în care să locuiești”. 

Cabala folosește termenul „Grădina Raiului” și unii oameni folosesc termenul „Shangri-La” sau 

cuvântul „Shamballa” ca să descrie un oraș pentadimensional de pe Pământ. Pământul are 

marea abilitate de a crea o lume frumoasă, dar pentru a fi creată această lume frumoasă, este 

necesar ca oamenii să înceapă să aibă o comunicare mai bună cu Spiritul Pământului. 

Planeta Pământ poate fi Shangri-La, ea poate deveni o planetă pentadimensională. Asta 

înseamnă că Pământul va evolua, Pământul va crește, Pământul va putea să creeze și să 

mențină energia lui Shangri-La. Există locuri pe Pământ acum care au fost ca Shangri-La. Aceste 

locuri sunt sau au fost orașe cu energie pentadimensională. Una din cerințe este ca orașul care 

vrea să fie Shangri-La să fie capabil să fie un Oraș de Lumină. Nu este necesar ca orașul să aibă 

o tehnologie înaltă, cel mai important lucru este ca orașul să aibă energie pentadimensională. 

Una din cerințele pentru Shangri-La este ca oamenii de acolo să trăiască în armonie cu 

Pământul. Este important să înțelegem Pământul acum. Nu ai nevoie de tehnologie înaltă 

pentru a fi pentadimensional, ai nevoie de înțelepciunea naturii Pământului când vii în locuri 

cum ar fi Marele Canioane, apoi există oportunitatea de a te apropia de Gaia, de a te apropia 

de Spiritul Pământului. 
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Marele Canioane susțin acum o mare Energie Galactică. Este o energie atemporală. Este o 

energie capabilă să unească, să aducă împreună trecutul, prezentul și viitorul. Este o energie 

capabilă să călătorească prin toate meridianele Pământului. Este o energie care va întări 

curgerea din meridiane. Știm că este nevoie de o mare vindecare pe această planetă și multe 

semințe stelare lucrează ca să readucă la adevăratul echilibru natura de pe această planetă. 

Este de mare ajutor să facem această vindecare cu energie galactică. Amintiți-vă că Pământul 

este numit „Bijuteria Albastră”, ceea ce înseamnă că Pământul este ca un diamant. Aceasta 

înseamnă că planeta este valoroasă și are frumuseți diverse și numeroase. Maeștrii Galactici, 

învățătorii galactici vor să ajute și să susțină Pământul. Marele Canioane sunt holografice. Asta 

înseamnă că o parte se poate relaționa la întreg. Marele Canioane se pot relaționa la Galaxie 

pentru că Marele Canioane au primit Lumină Stelară și energie cosmică de milioane și milioane 

de ani, și Marele Canioane au puterea de a merge adânc în Galaxie și adânc în Soarele Central. 

În concluzie, este bine să știți că noi ajutăm la activarea conștiinței galactice și oferim 
posibilitatea unor noi vindecări pentru Pământ, și ajutăm la crearea de noi coridoare 
pentadimensionale pentru Pământ. Cu cât reușim să facem mai multe deschideri către 
Dimensiunea a Cincea, cu atât mai repede va ascensiona Pământul. Deja construim cu ajutorul 
vostru multe coridoare noi, dar de asemenea dorim să activăm coridoarele mai vechi. Marile 
Canioane sunt gata pentru acest rol nou de a servi ca forță de vindecare galactică, pe calea 
aducerii Pământului mai aproape de țelul său pentadimensional. 
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Membrul sărbătorit al lunii   
 

Jeannette Carlisle este membrul sărbătorit în luna noiembrie. Ea locuiește la Katy în 

Texas, Statele Unite. În prezent este profesoară la un colegiu din comunitate și ne 

spune: „Lucrez la planurile pentru o versiune mult mai mare de servire a lumii”. 

 

Iată o scurtă biografie a călătoriei sale spirituale: „De la vârsta de 6 sau 7 ani, am știut 

întotdeauna că nu sunt singură. Simțeam prezențe și vedeam cu coada ochiului flashuri 

de imagini. Ca adult am citit Profețiile Celestine, care mi-au amintit cum mă minunam 

în copilărie când descopeream lumea, atitudine pe care am dat-o deoparte când am 

crescut. Timp de cinci ani am locuit în California, ceea ce m-a împins mai departe pe 

drumul metafizicii. 

 

Când m-am mutat înapoi în Texas, am mers la o întâlnire lunară a Cercului Spiritelor. Într-o zi 

conducătoarea grupului mi-a spus că sunt o sămânță stelară. Nu mai auzisem acest termen. Mi-a sugerat 

să studiez ce înseamnă. Câțiva ani mai târziu, în timpul unei lecturi pe care mi-o făcea un medium, am 

aflat că mă trăgeam de pe Arcturus. Am căutat pe internet cărți cu acest subiect și m-a atras titlul 

Conectarea cu arcturienii. Așa am ajuns aici. Acum sunt membru în acest grup și fac parte din echipa care 

prezintă meditații. Este emoționant și reconfortant că am găsit oameni la fel ca mine!” 

Bine ai venit la bord, Jeannette! Îți mulțumim pentru serviciul pe care îl aduci acestui proiect. O puteți 

contacta pe Jeannette la: joc2727@aol.com  

 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun, 

În familia mea există cineva care este foarte bolnav și aș dori să îl pot ajuta să se vindece. El respinge tot 

ce este „spiritual” și nu acceptă oferta mea de ajutor! 

 

Întrebarea mea este: Pot să îi trimit vindecare de la distanță și să lucrez de la distanță pentru vindecarea 

lui, dacă el are această rezistență la „spiritualitate” și la lucrul energetic? 

 

Vreau să ajut și cred că l-aș putea ajuta foarte mult, dacă el mi-ar permite acest lucru. Dar sunt legată de 

mâini și de picioare! 

 

 

 

Jeannette 

Carlisle 

 

mailto:joc2727@aol.com
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Dragă prietenă „Legată”, 

 

Având în vedere experiența ta în domeniul vindecării energetice și a lucrului de vindecare de la distanță, 

e de înțeles că vrei să îți ajuți un membru al familiei. 

 

Bineînțeles că ar fi mai bine dacă acesta ar fi receptiv și deschis către vindecare! Ar avea un dublu 

beneficiu: pe de o parte tu ești o vindecătoare pricepută și ar beneficia de pe urma înzestrării tale, iar pe 

de altă parte ghizii lui ar putea lucra cu el mai bine, dacă ar fi deschis! 

 

Dar încă mai poți lucra cu el și îl mai poți ajuta. Trebuie doar să permiți să se petreacă ceea ce este pentru 

binele său cel mai înalt și să renunți la așteptări. El are liberul arbitru! 

 

Nu lua ca pe ceva personal reacția sa de respingere la oferta ta de ajutor. 

 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

Conferința Anuală 2018 a Grupului de Patruzeci

 
Această fotografie îi prezintă pe cei 38 de oameni care au participat la conferința noastră 

anuală de la Prescott. În acest an au participat și doi membri din Australia (Jane și Angelia), 

precum și un membru din Spania. 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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De asemenea în acest an Lin Prucher a făcut o prezentare frumoasă a proiectului PCOL 

(Planetary Cities of Light / Orașele Planetare de Lumină) – Vezi fotografia.  

Jane Scarratt a oferit și ea o prezentare minunată a programului nostru de Biorelativitate. 

David a făcut peste 12 ore de channeling de la Juliano, Helio-ah și Tomar, despre perspectiva 

arcturiană asupra câmpurilor de gânduri și a folosirii tehnologiei câmpurilor de gânduri pentru 

dezvoltarea peronală și creșterea planetară. 

Gudrun a ținut prezentări pline de înțeles despre vindecarea personală, psihologia sufletului și 

munca personală pentru ascensiune. 

Mountain Eagle (Vultur de Munte) a oferit instrucțiuni de lucru cu metodele și tehnicile 

spirituale ale nativilor amerindieni și a condus un dans în cerc, iar Rubin Saufkie din națiunea 

Hopi a făcut o prezentare memorabilă despre munca planetară, din perspectiva Hopi. 

Fișierele audio ale lecturilor sunt disponibile pentru 40 de dolari. 

Pentru a comanda fișierele audio, trimiteți 40 $ prin PayPal la: 

davidmiller@groupofforty.com 

Toate fișierle vor fi trimise pe internet, prin programul de transfer wetransfer.com. 

  

mailto:davidmiller@groupofforty.com
https://wetransfer.com/
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Raportul Orașelor de Lumină Planetare 

 

 
 
Lin Prucher 
Coordonator Internațional 
linprucher@groupofforty.com  

  

 

  

Orașele Planetare de Lumină și Rezervațiile Marine Planetare de Lumină se înmulțesc în 

jurul lumii. 

 

Orașe noi apar în Marea Britanie și Statele Unite. Vor apărea și în regiunea unde locuiești? 

De ce se înființează astfel de orașe? Care sunt beneficiile lor? Poate fi distractiv să faci 

„munca” unui lucrător de lumină. Pentru asta trebuie numai să iubești zona în care locuiești 

și să îi dedici ceva timp, împreună cu prieteni care gândesc la fel ca tine. Fă-ți prieteni noi 

și păstrează-i și pe cei vechi. Organizează un picnic sau o masă în care fiecare pregătește 

și aduce ceva, și adaugă o meditație. Ridică vibrația zonei în care locuiești – spune-i Mamei 

Pământ că o iubești. Îi place să audă asta și inima ei îți răspunde cu bucurie. Vei avea 

beneficii mari. 

Beneficii raportate în Orașele Planetare de Lumină și în rezervațiile Marine Planetare de 

Lumină: 

Comentarii generale: Te simți luminos, fericit și energizat după meditație. 
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Australia– Orașul Planetar de Lumină de pe Coasta de Aur: Deasupra orașului s-a instalat un 

clopot de energie protector. Aceasta a protejat orașul de grindina care a căzut numai în 

afara granițelor sale. 

Elveția - Orașul Planetar de Lumină Herisau: S-au raportat transformări pozitive în zonă. 

SUA - Orașul Planetar de Lumină Fair Hope din Alabama (Golful Mexic): Zona a fost protejată 

de uraganul Michael & Wilma. 

Mexic - Orașul Planetar de Lumină Cuicuilco: Orașul a fost protejat de cutremure mari, deși 

se află lângă epicentrul cutremurelor. În oraș nu au fost pagube. 

SUA - Orașul Planetar de Lumină Groom Creek, în Arizona: A plouat mult, deși în jur totul 

este uscat. 

Argentina – Rezervația Marină Planetară din Peninsula Valdez: S-a înregistrat cel mai mare 

număr de balene de la inventarul din 1999. Într-un wekend recent au fost numărate 1605 

balene. 

Orașele Planetare de Lumină sunt Zone Sacre pe Mama Pământ. Înființați unul în zona 

voastră! 

 

Vă trimit și eu tuturor binecuvântări cu Lumina Omega! 

 
Lin  
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Canalizare de la Întâlnirea Orașelor Planetare de Lumină 

(PCOL – Planetary Cities of Light) 

Folosirea imageriei PCOL pentru lucrul cu Noosfera 
28 Octombrie, 2018  

 

Canalizat de David K Miller 

davidmiller@groupofforty.com 

All rights reserved 

 

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

 

Voi vorbi despre Noosferă, care este câmpul colectiv de energie de gânduri al planetei. Voi folosi 

explicația despre Noosferă ca să răspund la întrebările voastre despre Hyperboreea. 

 

În câmpul de energie al Noosferei există modelul pentru Orașele de Lumină din înalt. Noosfera conține 

și modelul pentru Omul Omega. 

 

Omul Omega este idealul perfecționat al lui Homo Sapiens. Am mai explicat cu alte ocazii că voi sunteți 

specia lui Adam, sunteți Homo Sapiens, dar nu sunteți versiunea finală a omenirii. Pe scara de evoluție 

a omenirii au existat multe versiuni de om. De exemplu au existat Omul de Neanderthal și Omul de 

Cro-Magnon. 

 

Voi vă situați într-un șir de prototipuri evolutive care se dezvoltă spre forme superioare. Forma 

superioară a omenirii, specia lui Adam, va avea: 

- Conștiință înaltă 

- Mai puțină agresivitate 

- Mai multă compasiune 

- Trăsături mai asemănătoare cu Creatorul 
 

Acesta este modelul de evoluție. Omul Omega ar putea fi descris ca fiind ceea ce reprezintă Sananda 

/ Isus, un om al păcii, armoniei, echilibrului și al conștiinței extinse. Energia mesianică va fi transmisă 

pe toată planeta atrăgând și încurajând evoluția înaltă a omenirii, și rezultatul va fi ceea ce eu, Juliano, 

numesc Omul Omega. 

Voi folosi acest exemplu pentru a răspunde la întrebarea despre Orașele de Lumină din eter. În 

Noosferă există amintirea și forma-gând a Hiperboreei. Mai există și forma-gând a altor încercări de a 

crea Orașe Planetare de Lumină pe această planetă. Acestea sunt încastrate în centura câmpului de 

gânduri cunoscută ca Noosferă. 
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Răspunsul meu este – Da. Haideți să activăm, să aducem în conștiința înaltă aceste imagini, aceste 

forme-gând, aceste modele ale Orașelor Planetare de Lumină din trecut. Să le aducem și să le folosim 

ca forme-gând care să fie întărite în Noosferă. 

După părerea noastră, una din contribuțiile majore ale semințelor stelare este să întărească aceste 

forme-gând care sunt conținute în Noosferă. Dar noi vrem și să dezvoltăm, să extindem formele-gând. 

Vrem ca voi să descărcați în Noosferă imaginea Orașelor Planetare de Lumină ale voastre. Există 

imaginea Hyperboreei, dar există și imaginea orașului Búzios din Brazilia. Există imaginile Rezervațiilor 

Marine Planetare de Lumină. Există imaginea orașului San Pere de Ribes (Spania), Herisau (Elveția) și 

multe alte Orașe de Lumină cu care lucrați cu toții. Odată cu imaginea Hiperboreei, haideți să 

descărcăm și să trimitem imagini model ale Orașelor Planetare de Lumină. 

Haideți să invocăm toate imaginile din istoria omenirii care reprezintă încercări de a crea ceea ce un 

scriitor numea Shangri-La, dar mai poartă și numele de Shamballa. 

Da, în ADN-ul omenirii, în istoria omenirii există modele creatoare ale Orașelor Planetare de Lumină 

– deși sub alte nume. Amintiți-vă că ceea ce este unic la acest proiect este faptul că noi vrem să 

înființăm o rețea de Orașe Planetare de Lumină în jurul globului. Acest lucru nu a mai fost realizat 

până acum. 

Energiile Hyperboreei și Shangri-La sau Shamballa sunt izolate. De exemplu ca să ajungi la Shangri-La 

trebuie să călătorești în munții Himalaya. Accesul la Shangri-La este limitat la puținii oameni care au 

capacitatea fizică de a ajunge în munții Himalaya, ceea ce îi exclude pe mulți. În al doilea rând, intrarea 

este greu de găsit. Chiar dacă ești o ființă de vibrație înaltă și lumină, nu vei putea intra dacă nu ai 

capacitatea fizică de a te deplasa acolo, sau dacă nu ai o hotărâre foarte puternică de a găsi intrarea.  

Dar noi vrem să creăm alături de voi Orașe Planetare de Lumină universale, care sunt cunoscute de 

toată lumea. Orice om care are vibrația înaltă a luminii poate să intre și să lucreze acolo. 

Referitor la Búzios (din Brazilia) și la ideea de Oraș de Lumină înfrățit, Búzios se va înfrăți cu Orașul de 

Lumină Pershore (din Marea Britanie), când acesta va fi activat. Este un echilibru natural. Veți observa 

legătura puternică de frăție și energia comună a celor două orașe. Pershore este o pereche perfectă 

pentru Orașul de Lumină Búzios. 

În concluzie voi spune că este important să păstrați în Noosferă imaginea Orașelor Planetare de 

Lumină. Noosfera este câmpul de gânduri colectiv. Este ca o aură de forme-gând în jurul planetei. 

Haideți să activăm formele-gând din istoria veche a planetei cum ar fi Hyperboreea, Shangri-La sau 

Shamballa. Haideți să unim modelele vechi cu modelele noi ale Orașelor Planetare de Lumină pe care 

voi cei din Grupul de Patruzeci le mențineți vii în minunata voastră muncă din cadrul proiectului 

Orașelor Planetare de Lumină (PCOL = Planetary Cities of Light). 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 
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.............................................................................................. 

 

Întrebări și Răspunsuri 
Cu David și Juliano 

 

 

Întrebare de la Corae Lierman din Nebraska: 
  

Evenimentele recente de pe Pământ – ploaia în exces și tsunamis ar putea fi influențate 

de unele tulburări din galaxie? 

 

Răspunsul este DA, dar altfel decât credeți, pentru că ne uităm la sistemul vostru solar care se rotește 

în jurul centrului galaxiei și o rotire completă durează 330 de milioane de ani. Aceasta înseamnă că în 

timpul vieții voastre și a civilizației umane, Pământul intră în zone ale galaxiei în care nu a mai fost 

niciodată. Sper că înțelegeți acest lucru. 

El este afectat de energiile din galaxie. Un alt aspect al chestiunii este poziția diferită din galaxie. Nu 

este ca poziția Pământului când se rotește în jurul soarelui în 365 de zile. Pământul ajunge în același 

punct la fiecare echinox, de exemplu. Dar în revoluția (rotirea) în jurul galaxiei nu ajungi niciodată în 

același punct, pentru că nimeni nu trăiește 365 de milioane de ani... Nimeni, cel puțin nici o ființă 

umană, nu trăiește atât de mult. Vreau să clarific acest punct. 

 

În al doilea rând transformările care sunt primite acum din centrul galaxiei sunt electromagnetice și 

există diferite variații electromagnetice din galaxie care ajung pe Pământ. 

Asta afectează câmpul de energie al Pământului și centura de energie electromagnetică din jurul 

sistemului solar (în tehnologia voastră cred că se numește centura de energie Van Allen), dar afectează 

și centura de energie electromagnetică din jurul Pământului, iar voi sunteți ființe electromagnetice și 

sunteți sensibili la transformări. Deci este o combinație de factori. Dar cauza principală a tulburărilor 

(și știu că mulți oameni nu vor să audă asta) și a dereglărilor meteo este cauzată de om – este vorba 

de încălzirea globală, de blocarea meridianelor Pământului prin poluare și de alte astfel de blocaje ale 

mediului înconjurător. Aceasta este cauza. 

Cauza tulburărilor nu provine din surse galactice, dar sursele galactice pot produce dezechilibre în 

câmpul de energie electromagnetic. 
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Știați că? 
 

Energia de grup 

 

Contribuția principală care vă stabilizează și vă ancorează este participarea voastră la 

activitatea de grup. În grupuri vă puteți combina și uni cu alte energii. Ca un grup, veți 

putea să îi ridicați pe cei care au nevoie să se înalțe. Când doriți să vă ridicați energia, 

puteți folosi drept fundament energia de grup. Este un proces conceput ca să vină în 

întâmpinarea nevoilor voastre, când vă modelați ca să înaintați pe cale. 

Atunci când urci un munte, întâlnești anumite dificultăți. Unele cărări au nevoie de mai 

multe frânghii, în timp ce alte cărări pot fi aluneacoase și poți cădea. Unele cărări îți pot 

părea de netrecut acum. Amintiți-vă comparația cu tabăra unde este baza, în care puteți 

oricând să reveniți. Când revii la tabăra unde este baza îți recapeți puterea, cunoașterea și 

înțelegerea de la alții care au revenit, sau care sunt acolo ca să vă susțină. 

 

Nu poți rămâne mereu pe vârful muntelui. Când urci în tărâmurile spirituale înalte, trebuie 

să revii. Poți să revii la tabăra de bază și să ancorezi acolo noua energie. Baza începe prin 

acceptarea faptului că te afli pe o cale divină și te deschizi ca să primești lumina și energia 

eterică. Apoi începi să lucrezi cu propriul câmp de energie ca să te deschizi către o vibrație 

mai înaltă. Această deschidere îți va permite să îți extinzi câmpul aurei și te poți expansiona 

ca să înțelegi mai mult și să primești lumină și iubire. Vei primi înțelegere și înțelepciune. 

Vei primi îndrumare divină și ajutor de la ghizii personali. Următorul pas este să accepți că 

ești o ființă divină, că faci parte din Adam Kadmon. Aveți în voi un prototip de energie care 

poate fi în armonie perfectă cu energia Creatorului. 

Aveți în voi toate instrumentele ca să vă deschideți către înțelepciunea cea mai înaltă. 

Sunteți divini. Când ești divin te vezi ca o ființă foarte frumoasă, puternică și importantă, 

care are o misiune. O parte din această misiune se referă la experiența sufletului și la 

dezvoltarea sa. Dezvoltarea sufletului se referă la anumite lecții cheie și la a avea 

experiența cheie care îți vor permite să părăsești procesul de încarnare pe Pământ și să 

intri în Dimensiunea a Cincea. Dacă au rămas lucruri nerezolvate din această încarnare și se 

pare că nu îți vei termina munca, atunci legile universului, legile Pământului și legile 

Creatorului Divin B'nai Elohim te vor determina să revii. Dacă te deschizi acum către lecțiile 

de suflet de care ai nevoie, atunci îți îndeplinești sarcina și poți înainta la următoarea 

tabără de bază, pe drumul către țelul sufletului. 

Ar fi bine să îți treci în revistă lecția sufletului și să vezi dacă este vorba de exemplu de a 

fi mai iubitor sau de a învăța să fii mai conștient de țelul tău divin. Lecția ta ar putea fi să 
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înveți cum să te relaționezi la alți oameni sau să înveți cum să transcenzi binele și răul care 

se petrec pe Pământ. Lecția ta ar putea fi să oferi învățătură altor oameni, să canalizezi 

lumină sau să fii un profesor pentru copii. Lecția ta ar putea fi să ai grijă de altcineva. De 

asemenea poți examina a doua parte din Țelul Sufletului, care este una generală. 

 

Totul are mai multe nivele. Experiența în univers este multidimensională și astfel Țelul 

Sufletului vostru este și el multidimensional. 

Există două nivele: nivelul individual și nivelul general. Nivelul general se concentrează pe 

a-i ajuta pe ceilalți și este legat de o misiune spcifică în cadrul ascensiunii generale. Puteți 

avea o misiune specială în lucrarea numită ascensiune, o misiune care include lucrul cu 

lumina și iubirea. Fiecare din voi tânjește să învețe cum se poate potrivi mai bine în planul 

divin. În fața voastră se desfășoară un plan divin și voi faceți parte din el. Cu cât vă 

deschideți mai mult către acest plan, cu atât vă deschideți mai mult către rolul pe care îl 

aveți în cadrul său. Veți fi atunci un lucrător de lumină mai eficient pentru alții și asta va 

deveni un proces ascensional. 

Gândiți-vă la rolul vostru la modul general pe o scară mai mare, apoi gândiți-vă la misiunea 

individuală. 

Jane Scarratt 

Coodonator Național GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com 
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