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Arcturienii despre manifestare 
Juliano, canalizat de David K. Miller 

  

Salutări. Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

 

Da. Adeseori vă aducem mesaje prin intermediul viselor. Putem apărea în visele voastre ca să vă 

explicăm metodele de lucru arcturiene și să facilităm integrarea lor. Noi acordăm mare valoare 

manifestării și ajutăm la transformarea Dimensiunii a Treia. Munca spirituală făcută împreună cu 

arcturienii va ajuta la manifestarea schimbărilor în această realitate. Metodele noastre de manifestare 

se concentrează pe noosferă și pe formele gând. O altă metodă de manifestare se focusează pur și 

simplu pe planificarea viitorului. 

 

Vă dau un exemplu în care construiți o casă. Când construiești o casă, cineva contractează lucrarea. Se 

aduc materiale, se angajează tâmplari, instalatori și electricieni. Construirea casei trebuie planificată și 

coordonată ca să fie făcută cum trebuie și la timp. Voi folosi această metaforă ca să explic cum se fac 

schimbările în această realitate. Ca să schimbi realitatea, trebuie să existe o coordonare. Poate că este 

nevoie de cineva care să contracteze o lucrare, ca să schimbi realitatea. Poate este nevoie de oameni 

care să descarce energie și să coordoneze nivelele de activitate, ca să se manifeste schimbarea. 

 

În acest moment are o importanță critică manifestarea vindecării planetare pe Pământ, manifestarea 

echilibrului planetar, ceea ce necesită un efort care depășește cu mult complexitatea construirii unei 

case. Pe de altă parte, există mulți lucrători și nu lipsește entuziasmul pentru vindecarea planetară. 

Primul pas este manifestarea orașelor planetare de lumină. Dar mai există și alte aspecte ale manifestării 

care necesită o planificare, o distribuire a sarcinilor și o cooperare a unor grupuri mari de oameni. 
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Gândiți-vă câți oameni sunt necesari ca să construiești o casă, de exemplu. Gândiți-vă câți oameni sunt 

necesari pentru echilibrarea planetei. Un pas important pentru realizarea acestui lucru este 

manifestarea echipei de lucru pentru vindecarea planetară! Voi dezvolta în continuare acest subiect 

important. 

 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 

 

O întrebare pentru Spirit de Foc: 

 

Ați vorbit despre compasiune și iubirea necondiționată. Cum exprimă justiția Mama Pământ? 

Vă salut în lumina acestei zile noi. Sunt Spirit de Foc. 

Justiția se administrează cu compasiune și înțelepciune. 

Justiția nu este o pedeapsă exprimată cu ură și furie. Ea este un proces de corecție! 

Mama Pământ le spune copiilor ei: „Treziți-vă! Nu pot susține aroganța voastră și lipsa de respect față 

de natură! Îmi vine greu să vă susțin, copiii mei, când v-ați dat foc la casa care vă adăpostește!” 

Mama Pământ spune că are nevoie de ajutorul nostru ca să susțină echilibrul pe această planetă. Nu 

poate face asta singură. 

Justiția exprimată de Mama Pământ sub forma de schimbare a climei, este un apel către noi: „Aceasta 

este consecința aroganței voastre. Schimbați-vă atitudinea și felul în care trăiți!” 

 

Îți mulțumim, Spirit de Foc 

 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Întrebări și răspunsuri 

cu David și Juliano 
 

 

Carol din Sydney întreabă: 

 

Juliano, există multe contradicții privitoare la egou și la ce este el. Ai putea să ne explici care este funcția 

egoului și de ce se spune că este în avantajul nostru să nu avem un egou, deși avem cu toții unul? 

 

Răspuns: Privitor la egou, eu nu spun că este mai bine să nu ai egou. Știu că circulă ideea că nu ar 

trebui să ai egou, dar să fie clar că pentru a trăi în Dimensiunea a Treia și a interacționa cu ea, ai nevoie 

de egou. Este imposibil să faci rost de mâncare și să îți câștigi traiul pe Pământ, dacă nu ai egou. 

 

Problema este că egoul conține părți din sinele animalic, din sinele mijlociu și din sinele inferior, iar dacă 

egoul e dominat de sinele animalic, atunci ai emoții joase de gelozie, dominare și control. Ai de ales dacă 

să te focusezi pe egou sau să îți păstrezi egoul în echilibru și armonie cu lumina înaltă. Pe planeta 

aceasta există mulți oameni care nu sunt interesați să își echilibreze egoul cu lumina înaltă. Ei sunt 

interesați doar de energiile joase, pe care se focalizează. Este o chestiune legată de evoluție. O parte din 

evoluția rasei umane se referă la abilitatea de a focaliza egoul pe lumina înaltă. 

Există anumite îndrumări aduse de Maeștrii Înălțați, pentru lucrul cu egoul. Un exemplu bun se referă la 

smerenie. O mare parte din Maeștrii Înălțați au fost foarte smeriți, când s-au încarnat pe Pământ. Ei nu 

lucrau în nici un fel pentru câștigul personal sau dominare, și erau fără egou. Dar exprimarea „fără egou” 

este greșită, pentru că și cineva smerit trebuie să mănânce. Trebuie să ai grijă de corpul tău și ai de făcut 

lucruri care necesită un egou. 

Egoul este partea importantă din voi care interacționează cu Dimensiunea a Treia, prin urmare aveți 

nevoie de egou. Răspunsul la întrebare este că trebuie să îți păstrezi egoul în echilibru și concentrat pe 

energia înaltă, pe lumina înaltă. Aceasta este cea mai bună abordare a egoului. 

Cred că în terminologia voastră egoul are de a face cu egoismul și servirea de sine. Există o confuzie în 

terminologia voastră. De exemplu spuneți că cineva are mult egou și este rău să ai mult egou, fiindcă 

atunci nu mai ești smerit. 

Următoarea sesiune de Întrebări și Răspunsuri este pe 10 mai la ora 16:40 ora 

Arizonei 

Jane Scarratt 

Coordonatoare națională GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com 

 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Extindeți-vă conștiința 

 
 

  

 

 

de David K. Miller 

Din Capitolul 12 

 

Ce înseamnă când spui că Pământul este un sistem homeostatic? 

Pământul menține echilibrul a diferite energii, situații și cerințe pentru a susține biosfera, ceea ce este o 

chestiune complexă. 

Ce indicii arată că Pământul traversează un prag al dezechilibrului? 

Este vorba de dezechilibrul din viețile noastre personale, de dezechilibrul care se petrece pe planetă. 

Există multe extreme și polarizări. 

Cum reacționează Pământul la această situație? 

Suntem foarte conștienți de dezechilibrele meteo din Statele Unite, Mexic, Europa, Australia, Asia și 

Noua Zeelandă. Suntem conștienți de activitatea din Inelul de Foc. Suntem conștienți că Pământul trece 

printr-o perioadă de auto-corectare. Iar această perioadă de auto-corectare a Pământului este incomodă 

pentru oameni. Prin „auto-corectare” vreau să spun că Pământul caută să reinstaureze o situație 

homeostatică. 

Se poate vorbi de o îmbunătățire a siguranței utilizării energiei nucleare de când a avut loc accidentul 

de la Fukushima? 

 

Toate aceste preziceri sunt posibile și v-ați mira dacă ar mai avea loc un accident la o centrală cu energie 

nucleară? Observațiile noastre și analiza noastră atentă a modului cum este folosită energia nucleară pe 

Pământ arată că în mod șocant, nu s-au produs îmbunătățiri în acest domeniu. Nu s-au îmbunătățit 

măsurile de siguranță. Nu s-au luat măsuri pentru o protejare mai bună a planetei de accidentele 

nucleare. S-a vorbit despre închiderea unor uzine nucleare din Germania. S-au închis niște uzine în 

Japonia, dar concomitent s-a început construirea a două uzine noi. Dacă privești acest lucru din 

perspectivă planetară, vei vedea că se află în funcțiune multe uzine nucleare, pe care le poți vizualiza ca 

o multitudine de puncte presărate pe planetă. Poți vedea locuri unde se aruncă deșeurile nucleare și 

unde se produc scurgeri de radiație. 

 

Știați că? 
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Rolurile individuale și de grup pot fi întrețesute? Sigur că da. Aceste roluri sunt adeseori întrețesute. 

Amintiți-vă că drumul vostru are mai multe nivele. Este o misiune în care învățați lecții, dar este și o cale 

de a servi. În final cele două drumuri devin atât de strâns întrețesute, încât nu le mai poți deosebi. Cei 

mai înalți maeștri ascensionați de pe planetă se află în serviciu mereu, în timp ce lucrează pe calea 

sufletului lor. Noi cei care ne aflăm la un nivel înalt putem experimenta direct Dimensiunea a Cincea, nu 

fără întrerupere ci la nivel temporar spontan de viziune și înțelegere, aha! În acest punct simțim și știm 

în inima noastră că există o dimensiune înaltă și începem să interacționăm cu energia 

pentadimensională. Cum experimentăm această interfață? Începem să simțim că suntem ființe 

vibraționale. 

Începem să simțim că suntem vibrație, iar Dimensiunea a Cincea este vibrațională. Simțim curățarea. 

Putem renunța la o parte din atașamentele la planul pământesc, pentru că înțelegem că destinul nostru 

este să ajungem în Dimensiunea a Cincea. Este destinul vostru să ajungeți acolo. Face parte din procesul 

vostru de desfășurare. Planul eteric nu poate fi descris în tonurile și culorile pe care le recunoașteți în 

Dimensiunea a Treia. Culorile au tonuri mai intense. 

Unii din voi veți simți o iubire și o acceptare copleșitoare, când veți intra prin portale și prin punctele de 

acces speciale în Dimensiunea a Cincea. Veți putea atunci să vă întâlniți ghizii în mod direct. Veți putea 

să canalizați informații și vă veți accesa abilitățile psihice. Deși tăiați corzile de atașament, încă mai 

sunteți echilibrați în planul terestru. Veți începe să simțiți o ușurare. Veți începe să interacționați cu 

ghizii mai direct. Veți intra în meditații mai adânci și veți putea călători afară din corp, într-un plan mai 

înalt. Veți simți cum Corpul de Lumină e mai mare decât corpul fizic, dar vă veți identifica și cu corpul 

fizic. Din acest punct înalt al sinelui mai mare, veți trimite lumină și iubire înapoi la corpul fizic. Asta vă va 

permite să radiați mai multă sănătate și să fiți mai vii. 

Miller, David K., Cabala și ascensiunea, capitolul 6 cu Sananda 

 

Jane Scarratt 

Coordonatoare Națională GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com 

 
 
  

mailto:janescarratt@gmail.com
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Raportul Orașelor Planetare de Lumină 

 

  

  

  

Lin Prucher  

Coordonatoare Internațională OPL 

linprucher@groupofforty.com   

 

Întâlnirile Orașelor Planetare de Lumină de pe glob 

Există multe moduri în care vă puteți întâlni pentru reactivarea periodică a Orașelor Planetare de 

Lumină. Unele grupuri au adăugat elemente noi la întâlnirile pe care le fac. Iată câteva idei. 

Unii oameni se întâlnesc în parcuri 

 
Airumá, grupul din Brazilia 

 

 

Unii oameni folosesc sunete speciale 

 
Kim din Carson Valley, Nevad 

 
Robson și grupul 

Airumá, Brazilia 

Unii oameni folosesc roți de medicină, cristale, etc. 

mailto:linprucher@groupofforty.com
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Gros Valley, Australia 

 
Belo Horizonte, Brazilia 

Se pot organiza mese la care fiecare aduce o mâncare specială sau picnicuri cu ceai și biscuiți. 

 
Buzios, Brazilia  

Gros Valley, Australia 

 

Este distractiv să împărtășim diferite moduri de a celebra lumina pe care o aduceți pentru voi și pentru 

planetă. 

 

Bucurați-vă de fiecare întâlnire și țineți minte că un ocean este făcut din picături. De fiecare dată când vă 

adunați, adăugați picături de lumină la o lume nouă. Nu sunteți singuri. Amintiți-vă că echivalentul 

vostru pentadimensional este și el prezent. Vă conectați energetic la întreaga rețea a Orașelor Planetare 

de Lumină GOF și munca voastră are un efect exponențial. 

 

Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega, 

Lin   

  

 
  



ea 

8 
 

 

 

 

Urăm bun-venit noilor membri care au intrat în Grupul de Patruzeci între 18 aprile 

2019 și 18 mai 2019. 

 

Prenume Oraș/Stat Țară 

Angela Londra Marea Britanie 

David Spartanburg, 

Carolina de 

Nord 

SUA 

Lucy Spartanburg, 

Carolina de 

Nord 

SUA 

Marianne Ormittalia Finlanda 

Rhonda MontBelvieu, 

Texas 

SUA 

 

 

Birgit Smothers  

Coordonator de grup în SUA 

birgit@groupofforty.com 

 

  

mailto:birgit@groupofforty.com
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Exersați ca să vă deschideți chakrele 

 

Puneți mâna dreaptă la aproximativ 18 centimetri în fața celui de al 

treilea ochi. Faceți mișcări de pompare în fața celui de al treilea ochi, ca 

și cum ați pompa anvelopa unei biciclete. Nu vă atingeți fruntea când 

faceți mișcările. Când pompați, veți simți multă energie în jurul frunții. Din cauza energiei 

generate, mâna nu trebuie să se apropie de frunte. Mișcați-vă mâna la aproximativ 25 de 

centimetri de frunte. Lăsați mâna să cadă din dreptul frunții și simțiți cum al treilea ochi se 

proiectează înafară. 

 

Vom intra acum în meditație, în timp ce experimentați deschiderea celui de al treilea ochi. Veți 

simți o mare activare în al treilea ochi. Deschideți încet ochii. Când se rotește și se deschide 

chakra celui de al treilea ochi, vă va crește puterea telepatică. Veți putea vedea în viitor și veți 

putea citi gândurile oamenilor. Vă va crește energia parapsihică în general vorbind. 

 

Să lucrăm acum cu chakra inimii. Acest exercițiu vă va crește puterea emoției și compasiunea. 

Puneți mâna dreaptă la aproximativ 18 centimetri în fața inimii și „pompați” acolo energie 

eterică. Faceți asta de nouă ori folosind aceeași metodă ca la al treilea ochi. Rotiți chakra în sens 

anti-orar. Vi se va deschide energia inimii. 

 

Acum puneți mâna dreaptă deasupra chakrei coroană, folosind aceeași tehnică. Chakra voastră 

coroană se conectează acum la lumina universală. Vă conectați la energia cosmică. 

 

Cele trei chakre se rotesc acum cu putere, iar celelalte chakre din câmpul vostru de energie 

rezonează cu ele. Simțiți în jurul vostru o lumină și o energie frumoasă. 

 

Miller, David K., Conectarea cu arcturienii 3: Câmpurile de Energie, Vibrațiile înalte și evoluția 

omenirii 

  

 

Jane Scarratt 

Coordonatoare națională GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com 

 

 
 

 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Flexibilitate în aceste vremuri de schimbare accelerată 

 

Când apreciezi situația planetară și calea de evoluție a colectivului uman de pe Pământ, 

există un mare contrast de care suntem conștienți cu toții.Suntem cu toții conștienți de 

transformarea continuă accelerată din lumea nostră de aici, de pe Pământ. Schimbarea 

este singurul lucru sigur pe Pământ, în sistemul nostru solar, în galaxia noastră și în acest 

univers. Dar în vremuri de salturi de evoluție colectivă și planetară, există o accelerare 

teribilă a acestor transformări. 

Există schimbări în contextul experiențial, inclusiv schimbări de mediu, schimbări 

sociopolitice și economice. Există multe turbulențe în toate structurile pe care le-am creat 

în societățile noastre, pe care se bazează experiența noastră colectivă, din cauza unei 

transformări subtile care agită ceea ce este vechi, subconștient și reprimat. Lucrurile ies la 

suprafață și trebuie să te confrunți cu ele. 

Există un mare val care agită cele mai adânci și mai întunecate locuri din oceanul colectiv 

al conștiinței, al creației umane subconștiente și inconștiente de pe Pământ, care 

revizuiește tot ce a fost și ce este, într-o nouă lumină de evoluție. 

Există deasemenea provocări majore în conștiința stării de a fi a Semințelor Stelare 

activate pentru a merge cu acest val. Mulți din noi ne găsim pe căi accelerate de 

transformare, expansiune și creștere spirituală. În același timp contextul experienței 

noastre la servici cu prietenii și acasă cu familia din contextul 3D devine din ce în ce mai 

puțin potrivit pentru ceea ce devenim. Apar provocări din ce în ce mai mari atunci când 

încercăm să rămânem în contextul mai vechi. Mulți din noi simțim că este din ce în ce mai 

greu să mergem în continuare la vechiul loc de muncă și să desfășurăm activități care nu 

mai reprezintă credințele, perspectivele și intențiile noastre. În general vorbind, lucrurile 

care ne duceau împlinire în trecut își pierd acum atracția, își pierd sensul și înțelesul 

pentru noi. De multe ori ne găsim în situații frustrante fiindcă în interiorul nostru s-au 

schimbat multe lucruri, dar în exterior lucrurile se schimbă mult mai încet sau stau pe loc. 

Trebuie să ne luptăm în continuare cu un context, cu un sistem, cu structuri, principii și 

valori din contextul colectiv, cu care nu ne mai identificăm. Ne confruntăm cu lucruri 

cărora altă dată le-am spus „Da”, dar acum le putem spune numai „Gata! S-a terminat”, 
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„Nu mai sunt acum cu voi”. 

Așa cum deja a arătat Juliano, flexibilitatea este cheia. Flexibilitatea în tot ce suntem, în 

ceea ce gândim, în ceea ce simțim, în ceea ce facem, în ceea ce creăm, în ceea ce alegem 

în lumea din interiorul nostru și în lumea dinafară în același timp. Adeseori flexibilitatea 

înseamnă să adopți cel mai bun compromis, să faci ce poți mai bine cu ceea ce ai la 

dispoziție, să echilibrezi cât mai bine toate aspectele vieții, atâta timp cât este necesar. 

E ca și cum ai sta cu un picior într-o barcă și cu celălalt picior în cealaltă barcă și trebuie 

să mergi o vreme așa cu ambele bărci până nu mai ai nevoie de barca veche și o părăsești 

pentru că merge cu multe alte bărci într-o direcție pe care nu o mai alegem. Nu mai vrem 

să mergem în direcția veche cu celelalte bărci și alegem o direcție care este în aliniere cu 

noi. Flexibilitatea înseamnă să îți menții acum echilibrul în ambele bărci. Există multe 

provocări în noi și înafara noastră, care pot fi stăpânite prin găsirea acestui echilibru și 

calitatea care poate ajuta la depășirea acestor provocări este flexibilitatea. De exemplu o 

mare provocare este să dai drumul. Să dai poate drumul la apropiații tăi care s-au hotărât 

să meargă cu cealaltă barcă, sau să dai drumul la lucruri de pe vechea barcă, care încă te 

mai țin înlănțuiți de ea. 

Acceptați și îmbrățișați aspectele puternice ale flexibilității interioare. 

De asemenea în lumea noastră exterioară, a fi flexibil înseamnă printre alte lucruri, a fi 

gata să primești lucruri noi în viață la toate nivelele, a fi gata să te exprimi în noi moduri, 

a fi gata să faci parte din contexte noi, a fi gata să integrezi și să nutrești ceea ce așteaptă 

să se transforme. Asta poate însemna să te muți în alt context, în alt loc și poate în altă 

țară, posibil de mai multe ori. De asemenea înseamnă să observi tot ce se întâmplă din 

perspectiva cea mai înaltă posibil, lăsându-te purtat din ce în ce mai mult de intuiția ta, 

dezvoltându-ți și trezindu-ți simțurile înalte. Aceste lucruri ne ajută să facem față 

provocărilor. 

Cred că mulți din noi am sosit de bună voie în acest context pentru a face față provocărilor 

tot mai mari și pentru a deveni ființe versatile și flexibile. Din perspectiva sufletului, 

acesta este un context unic de învățare și dezvoltare a flexibilității noastre în diferite 

situații. Să ne folosim flexibilitatea într-un mod cât mai conștient posibil. 

Vă binecuvântez pe toți, frați și surori. 

Vă mulțumesc. 

Cosmin Supeală, 

Membru în Consiliul Bătrânilor din GOF 

msupeala@yahoo.com  

 

 

mailto:msupeala@yahoo.com

