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Arhangelul Mihail 
canalizat de David K. Miller 

Vreau să vă explic ceva despre galaxie și univers. Când vă aflați în diferite părți ale galaxiei, 
puteți înțelege părți noi din Dumnezeu. Asta înseamnă că există o parte a lui Dumnezeu care 
poate fi înțeleasă mai bine pe Pământ, există o parte a lui Dumnezeu care poate fi înțeleasă 
mai bine din Pleiade, și există o parte a lui Dumnezeu care poate fi înțeleasă mai bine de pe 
Arcturus. Abilitatea voastră de a-l înțelege pe Dumnezeu și de a fi mai aproape de el crește 
atunci când mergeți în dimensiunile superioare. Asta înseamnă că dacă vă aflați în Dimensiunea 
a Cincea, puteți experimenta mai multă apropiere de Dumnezeu decât din Dimensiunea a Treia. 
Dar puteți fi aproape de Dumnezeu și din Dimensiunea a Treia. 

În Cabala, Dumnezeu poate fi experimentat simbolic ca un tufiș care arde. Nu vă puteți apropia 
prea mult de tufiș în 3D, ca să nu vă ardeți. Dar în dimensiunile înalte te poți apropia de tufișul 
care arde fără a păți nimic. Și în 3D aveți abilitatea de a experimenta cum este să fii 
pentadimensional, cu alte cuvinte poți exista în 3D având energie și putere pentadimensională. 
Asta înseamnă că vă puteți apropia mai mult de tufișul care arde dacă vă conectați la energia 
pentadimensională. Maeștrii Galactici Ascensionați știu că diferite părți ale galaxiei oferă 
experimentări diferite ale lui Dumnezeu. Acesta este unul din motivele pentru care mulți 
Maeștri Ascensionați vin pe Pământ și pentru care multe suflete vor să se încarneze pe Pământ. 
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Membrul sărbătorit al lunii   
 
Keith Kreyling este membrul sărbătorit în luna octombrie.  
 
Numele meu este Keith Kreyling și sunt din Haverhill, Massachusetts, Statele 
Unite. Locuiesc acolo cu soția mea Tabitha și cele trei fiice ale noastre: 
Jordan (11), Reina (8) and Ashlyn (7). 

Lucrez la o companie de manufactură, pentru care fac recrutări la nivel 
global. Dar soția mea duce greul ocupându-se de casă și de copii, când eu 
sunt la muncă.  

Soția mea și cu mine ne-am lansat în călătoria noastră spirituală în anul 2015 și în prezent 
studiem Reiki și vindecarea cu cristale, Sperăm ca într-o zi să deschidem un centru de vindecare 
Reiki și un magazin de cărți metafizice și cristale. Eu practic budismul Nichiren Shu care este o 
facțiune japoneză din Budismul Mahayana, și studiez la Nichiren Shu Sangha din New England 
(la Templul Kosen-Ji). 

Am intrat în Grupul de Patruzeci acum un an după ce am citit una din cărțile lui David, 
Conectarea cu arcturienii, care mi-a plăcut enorm și cu care am rezonat foarte tare. 

Când am citit cartea m-am hotărât să intru în Grupul de Patruzeci și de atunci am preluat 
poziția de Coordonator al Grupului Regional din Nord-Estul Statelor Unite. Am început să țin 
meditații și cu ajutorul lui Jane Scarratt (Coordonatoarea din Australia) și am înființat un grup 
de echilibrare a Pământului, care se întâlnește în fiecare joi la ora 7 seara. Mă bucur de fiecare 
clipă petrecută în aceste activități și aștept cu bucurie să îmi continui călătoria. 

Soția mea și cu mine așteptăm cu nerăbdare să facem cunoștință cu toată lumea la a 23-a 
Conferință Anuală GOF din luna noiembrie, din Arizona! 

Îți mulțumim, Keith, pentru tot ce faci în cadrul proiectului Grupului de Patruzeci. 
 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun, 

Cred că știu care este misiunea mea pe Pământ în această viață. O parte din misiune este 
personală și are de a face cu acceptarea de sine și iubirea de sine. 

Cealaltă parte a misiunii mele este să fiu o vindecătoare și să studiez conceptele Dimensiunii a 
Cincea. M-am devotat total învățăturilor arcturiene și conștiinței extinse. 

Îmi fac lucrul cu cea mai înaltă intenție și cu integritate. 

 

 

Keith 
Kreyling 
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Problema este că sunt atât de obosită! Aș vrea să mă odihnesc, să mă port ca un copil și să mă 
joc! 

Nu mai e mult timp pe planeta asta și cred că trebuie să muncim cu toții din greu pentru 
îndeplinirea misiunilor noastre. 

Ce se întâmplă dacă nu îmi îndeplinesc misiunea... Voi mai ascensiona? 

Sunt obosită! 

... 

Dragă prietenă obosită! 

Am putea să ne luăm de mână, și eu am obosit. Cred că mulți din noi suntem ca tine! 

O parte din vindecarea de sine constă în dezvoltarea abilității de a fi fericit și de a experimenta 
bucuria. Experimentarea bucuriei face parte din conștiința înaltă! 

Vremurile se accelerează și munca noastră devine presantă, dar eu cred că îndeplinirea misiunii 
noastre nu ar trebui să devină o povară tridimensională. 

Cabaliștii cred că atunci când te afli într-o stare de bucurie și fericire devii un receptor mai 
bun al luminii. 

Încearcă să echilibrezi ocaziile de a experimenta joaca și bucuria cu îndeplinirea misiunii, cu o 
inimă ușoară! 
 

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  

  

Bun venit la Búzios în Brazilia, lângă Rio de Janiero 

 

Cel mai nou Oraș Planetar de Lumină Și Rezervația Marină de Lumină! 
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Unde va fi următorul Oraș Planetar de Lumină? Poate în apropierea ta. 

În prezent avem grupuri active în toată lumea, pe patru continente și în multe orașe. 

Lucrăm cu patruzeci de Orașe Planetare de Lumină și douăsprezece Rezervații Marine 

Planetare de Lumină, în cadrul rețelei Grupului de Patruzeci. Mai avem și 59 de zone în 

jurul planetei care au fost activate în ultimii nouă ani, dar în prezent nu avem membri 

care să le mențină activate. 

Primim cu bucurie pe oricine are dorința și pasiunea de a ajuta și a îmbogăți zona în care 

locuiește, pe Mama Pământ și pe sine însuși. Vrem să ne întâlnim în fiecare lună cu 

lucrători de lumină din zonă, care gândesc la fel. Aceste întâlniri vor fi pline de bucurie. 

Se va face meditație și este posibil să organizăm și un picnic cu aceste ocazii. 

Beneficiile includ distracție odată pe lună, ridicarea Coeficientului de Lumină Spirituală 

personal și pe cel al Mamei Pământ. Membrii GOF au raportat îmbunătățirea situației în 
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zona unde locuiesc, de când s-au înființat Orașele Planetare de Lumină și Rezervațiile 

Marine Planetare de Lumină, pe pământ și pe mare. 

Vă invităm să consultați paginile PCOL (Planetary Cities of Light – Rețele Planetare de 

Lumină) de pe website-ul GOF pentru mai multe detalii, sau îmi puteți scrie la adresa: 

linprucher@groupofforty.com. 

 

Vă trimit și eu tuturor binecuvântări cu Lumina Omega! 

 
Lin  

 
 

 

  

 

  

mailto:linprucher@groupofforty.com
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Știați că?  

Pământul reacționează la acțiunile noastre 

 

Biorelativitatea se bazează pe idea că putem să comunicăm cu Pământul. Mama Pământ este 

un spirit viu care primește gândurile și sentimentele noastre despre ea. Mama Pământ primește 

imaginile noastre despre ea. Nativii americani știu că astfel de ceremonii sunt puternice și ajută 

la trimiterea de energii pozitive de vindecare, către Mama Pământ. 

 Ne interesează ca voi să vă îmbunătățiți priceperea de vindecători planetari prin 
biorelativitate 

 Știm cu toții că Pământul trece în prezent prin transformări masive. 
 Știm că Pământul are furtuni puternice și că în trecutul recent au fost erupții vulcance 

și cutremure. 

Cum puteți voi, ca reprezentanți ai omenirii, să influențați Pământul astfel încât să existe mai 

mult echilibru? Răspunsul la această întrebare stă în rugăciunie voastre, în ceremoniile și 

acțiunile voastre. Pământul răspunde la acțiunile voastre. Pământul răspunde când căutăm să 

echilibrăm relația noastră cu planeta. 

  

Ceremonii ca cea de față sunt un prim pas uriaș care ajută la crearea echilibrului pentru 

Pământ. 

Dar Biorelativitatea merge și mai departe. Biorelativitatea spune că putem ajuta la diminuarea 

efectului furtunilor, prin meditație globală.  

Un instrument puternic al biorelativității îl constituie Orașele Planetare de Lumină. Știm cu 

toții că multe părți ale planetei sunt pline de poluare. Sunt multe probleme cu atmosfera și 

oceanele, dar o soluție puternică este să sacralizăm orașele, să înființăm locuri sacre și să le 

dedicăm echilibrului. Noi numim aceste noi zone sacre Orașe Planetare de Lumină. 

De ce folosim termenil „planetar”? Pentru că aceste orașe sunt dedicate creării unui echilibru 

planetar care va funcționa pentru întreg Pământul. Aceste orașe lucrează ca să contribuie cu o 

energie nouă la Noul Pământ și la un nou echilibru în care oamenii să trăiască în echilibru cu 

Pământul. 

Arcturienii: Cum să vindeci și să ajuți să ascensioneze planeta Pământ – Volumul 2, Capitolul 1, de David 

K. Miller. 

 

Jane Scarratt 

Coordonator Național GOF în Australia 

 

janescarratt@gmail.com 

 

  

mailto:janescarratt@gmail.com
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Aduceți stabilitate și armonie în 
sistemul vostru energetic 

  

Chemați energia lui Helio-Ah.  

 

Helio-Ah va lucra acum cu voi. 

 

Voi descărca acum această energie holografică în Chakra Coroană a voastră. 

Cântă... Heeeeeliiiiiooohhhhhhaaaaahhhhh     

 

Eu, Helio-ah, chem forțele luminii holografice să inte acum în conștiința fiecărei semințe 

stelare. Lăsați să intre acum această lumină holografică. 

Prin proiecțiile voastre mentale și vizualizări veți începe să înțelegeți esența universului, 

esența sufletelor și conexiunea voastră la energiile de lumină a sufletului din acest univers 

și această galaxie. 

 

Intonează... Kol Ha Neshama, (înseamnă „Toate Spiritele Vii” în ebraică). „Toată lumina 

vie și toată lumina lichidă se unesc în conștiința semințelor stelare, acum și întotdeauna”. 

Veți face acum următoarea mișcare cu brațul: 

 

Mișcați-vă mâinile în cerc, înăuntru și înafară. Această energie este atât de intensă încât 

trebuie să vă mișcați fără oprire. Vreau să fiți într-o mișcare continuă. Unul din secretele 

energiei holografice este mișcarea. În timp ce faceți aceste mișcări, este posibil să simțiți 

o creștere a nivelului vostru de energie. 

 Lăsați ca oul de energie cosmică din jurul corpului vostru să se lărgească, pentru 
că faceți parte din esența acestui univers. Ați mai auzit afirmația „Conectați-vă în 
interiorul vostru și veți cunoaște esența a tot ce există”. Aleluia. 

 Frecați-vă repede mâinile.  
Acum puneți-vă mâinile pe urechi.  Când veți face asta veți experimenta cum este 
în altă dimensiune.  
Puneți-vă mâinile pe genunchi.  
Inversați.  
  

 Acum puneți-vă palmele pe buric.  
  

 Ton...oooohhhhhhmmmmm. Acesta vă conectează cu energia și lumina 
Pământului. 

Chem lumina Soarelui Central să intre în Oglinda Iskalia și să aducă stabilitate și armonie.  
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Jane Scarratt   

Coordonator Național GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com 

 
 
 

 
 

Întrebări și Răspunsuri cu David și Juliano 

 

Întrebare pusă de Carel Fillmer din Sydney ...   

Vorbești despre oamenii care vor să își schimbe sexul, corect? 

Această întrebare necesită investigarea și explicarea misiunii sufletului, așa încât este 

necesar să răspund pe mai multe nivele. Primul nivel se referă la faptul că omenirea 

evoluează către starea androgină. A fi androgin ține de evoluția înaltă în care speciile au 

caracteristicile ambelor sexe, masculin și feminin. În anumite sisteme planetare din galaxie 

există androgini, care au organe sexuale mascline și feminine – astfel, bărbații au sâni și aș 

putea continua cu descrierea, dar cred că ați prins ideea. Ca parte din procesul de evoluție, 

la primul nivel unii oameni experimentează dezarmonia sexuală. Transformările de evoluție 

nu sunt întotdeauna frumoase și uneori cauzează mari probleme. 

A doua parte a explicației se referă la faptul că alegerea sexului se face înainte de a intra 

în corpul fizic, dar trebuie făcută o aliniere foarte bună. Sufletul ia decizia: vreau să vin ca 

bărbat, vreau să vin ca femeie, vreau să vin ca androgin, vreau să vin ca bisexual. Alinierea 

(cu alte cuvinte cât de bine intră sufletul în trup) este foarte fragilă și poate eșua. Lucrurile 

sunt și mai complexe când este vorba de un androgin sau bisexual. Dacă există o dezaliniere, 

este mai greu și mai complex ca un suflet să vină la întrupare ca androgin sau bisexual, și 

pot apărea situații cum ar fi chimbarea de sex dacă există o dezaliniere. Dezalinierea poate 

include și alegerea greșită a părinților sau alegerea unei situații greșite. Este derutant 

pentru că poți fi androgin și totuși să aparții de un sex sau altul. În societatea de pe Pământ 

se experimenteză folosirea medicamentelor pentru schimbarea sexului. Există oameni care 

au ales în mod clar să vină ca reprezentanți ai unui anumit sex, dar lucrurile au ieșit invers. 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Este vorba de alinierea la naștere. Acești oameni în general simt că trebuie să își schimbe 

sexul. Dar chiar dacă simt nevoia de a schimba sexul, apar probleme. Soluția nu este simplă. 

În concluzie aceasta este o situație foarte complexă care trebuie abordată cu atenție pentru 

că schimbarea sexului creează probleme medicale. De asemenea generează probleme de 

pierdere a identității și expune la prejudecăți și la abuz din partea altor oameni, ceea ce 

duce la probleme și mai mari. 

Chestiunea este complexă și nu pot da un răspuns care să funcționeze pentru toată lumea, 

dar priviți-o din perspectiva evoluției și amintiți-vă că omenirea evoluează către starea de 

androginie. 

  

Jane Scarratt 

Coordonator Național GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com 

 

 

  

Bun venit noilor membri GOF! 

 

Le urăm un bun venit călduros noilor membri care au intrat în Grupul de Patruzeci între 18 

septembrie 2017 și 18 octombrie 2018. 

 

Nmele de botez Statul/Provincia Țara 

Assia   Franța 

Jesus California SUA 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Joshua California SUA 

Rosanne   Israel 

Takahashi   Japonia 

Wendy   Australia 

 

  

 

Birgit Smothers  

Coordonator de Grup în SUA 

birgit@groupofforty.com 

 

Roțile de Medicină din jurul lumii 
Hola David, 
 
Vreau să împărtășesc cu tine despre noua roată de medicină din grădina mea. Am citit despre 
acest ritual din învățăturile nativilor indigeni. Tocmai am terminat două cursuri la școala lui 
Magda, Conectarea cu Arcturienii și clubul de lectură. 
 
Sunt sigură de ceea ce știu și voi continua să studiez cu familia GOF, ca să îmi dau mai departe 
cunoașterea la oamenii din oraș. Mă simt mai aproape de arcturieni. 
 
Vă binecuvântez și vă mulțumesc tuturor. 
 
Claudia 

 
Claudia Lilian Gariglio claugariglio@yahoo.com.ar  

 
 

 
 

 
 

 
Roata de Medicină pe care o folosesc David și Gudrun a fost instalată pe proprietatea lor de 
peste 20 de ani. Roata de Medicină a fost folosită în numeroase ceremonii GOF de-a lungul 

mailto:birgit@groupofforty.com
mailto:claugariglio@yahoo.com.ar
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anilor. Mulți membri GOF au venit în vizită și au folosit această roată de medicină pentru 
vindecare personală, de-a lungul anilor. Ea are mari puteri de vindecare. 

Suntem mândri că avem această medicină pe proprietatea noastră și suntem fericiți că ea a 
este folosită de membrii GOF. 

David și Gudrun Miller 

 

 


