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Ascensiunea Planetară și Inelul de Ascensiune    
 

Juliano, canalizat de David K. Miller 

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii.  
 
Pământul este un spirit viu. Aveți chiar un nume din greaca antică pentru spiritul Pământului, 
se numește Gaia. Ea este Mama Pământului și a întregii vieți. Noi călătorim adesea prin 
galaxie și vizităm alte planete. Mai întâi trebuie să spunem că există 300 de miliarde de stele 
în această galaxie și miliarde de planete, dar există numai 5000 de planete cu civilizații 
avansate. Fiecare planetă are un stadiu diferit de dezvoltare. Pământul este implicat acum în 
ceea ce numim stadiul unu al dezvoltării. În stadiul unu există posibilitatea completării și 
absolvirii, a trecerii într-o lumină mai înaltă, dar există și posibilitatea distrugerii acestei 
planete și a vieții de pe planetă. 
 
O mare parte din realizările primei etape a unei planete include dezvoltarea unei tehnologii 
înalte. Dar numai tehnologia nu poate face o planetă să avanseze dincolo de prima etapă. 
Pentru ca planeta să absolve școala primei etape, trebuie să existe oameni care înțeleg și 
posedă înțelepciunea spirituală, și oameni care înțeleg spiritul planetei și se relaționează la 
el. Dacă nu există oameni care să înțeleagă spiritul Pământului și să interacționeze cu el, 
atunci planeta nu va trece la etapa a doua. 
 
Ce înseamnă că o planetă are un spirit? 
  
O planetă are un spirit atunci când are un câmp de energie care interacționează cu el însuși, 
și o parte din această interacțiune și din acest câmp de interacțiune, este ceea ce numim 
sistemul de buclă de feedback al Pământului. 
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Pentru ca o planetă să intre în Dimensiunea a Cincea, este necesar să existe oameni cu o 
conștiință înaltă pe planetă. O planetă nu poate intra în etapa următoare de dezvoltare, dacă 
nu are lucrători de lumină. Un aspect important al muncii planetare este amplasarea unui Inel 
de Ascensiune, a unei aureole, în jurul unei planete. Aceasta înseamnă că planeta este gata 
să interacționeze cu lumile superioare. Există un Consiliu Galactic care constă din Maeștri 
Înălțați și învățători, care se întâlnesc într-o Academie în centrul galaxiei. Acești maeștri și 
învățători supraveghează Pământul și îl ajută în acest proces. Un semn al prezenței maeștrilor 
care ajută Pământul, îl constituie Inelul de Ascensiune.  
 
Mai există planete în galaxie, care au trecut dincolo de prima etapă și au ajuns la etapa a 
doua și etapa a treia. V-ar plăcea foarte mult să locuiți pe o astfel de planetă. O planetă în 
etapa a doua a ajuns în unitatea conștiinței. O planetă din etapa a doua nu mai are 
cutremure, uragane sau erupții vulcanice. Planeta este stabilă și interacționează spiritual cu 
lucrătorii de lumină de pe planetă. O funcție a Inelului de Ascensiune este că vă ajută să 
interacționați mai bine cu Spiritul Pământului. Pământul are nevoie de o cale de comunicare 
cu lucrătorii de lumină. Aceasta este una din funcțiile Inelului de Ascensiune, care constituie 
un mod de a distribui și a trimite o lumină înaltă peste tot pe Pământ, pentru că aureola 
(inelul) se află în jurul întregii planete. 
 
Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 

 
Membrul sărbătorit al lunii  

Alana Sauvone este membrul sărbătorit al lunii. Ea locuiește la Houston, Texas, unde 
face vindecări vibraționale, muncă energetică și lucrări de lumină pentru planetă. 
 
În timpul unei întâlniri a Păstrătorilor Pământului pe Muntele Shasta, Alana a avut o 
viziune în care au apărut arcturienii și i-au spus care este originea ei stelară. Acest lucru 
a inspirat-o să facă cercetări amănunțite despre arcturieni. Cu această ocazie a dat 
peste una din cărțile lui David Miller. După aceea a făcut multe călătorii la locurile sacre, 
inclusiv la Sedona, unde locuiește inima ei.  
  
În 2015 a descoperit Grupul de Patruzeci și a devenit membră a grupului. La scurt timp 
după aceea a început să exploreze Cristalele din Arborele Vieții și a făcut mai multe 
călătorii ca să viziteze zonele cu cristale din Arborele Planetar al Vieții Arcturian. Prima 

ei călătorie la Cristalele Arborelui Vieții a fost la Copper Canyon în Mexic.  
  
Ea primise îndrumare de la ghizii ei spirituali să meargă acolo și să îl contacteze pe David privitor la 
persoanele pe care le va întâlni în Canyon. 
 
Membrii GOF din Orașul Planetar de Lumină din Mexic au cerut vindecare și protecție suplimentară 
pentru zona lor, și au făcut o ceremonie cu roata medicinii pentru vindecare și protecție suplimentară. A 
fost o experiență minunată și o mare onoare ca ea să participe la ritualul lor, ca să protejeze și să aducă 
lumină în zona canionului. 
 
  
În luna mai 2017 a primit îndrumări de la ghizii ei să meargă la Serra do Boccaina, în Brazilia. În timp ce 
se afla acolo membrii locali ai Orașului Planetar de Lumină din Brazilia au cerut ajutor ca să le fie 
protejate proprietățile. Ea s-a alăturat membrilor GOF, au împărtășit împreună ritualuri, și ea a folosit o 
combinație de energii arcturiene, budiste și 24 Energii pentru pregătirea, curățarea și protejarea spațiului. 
  
Îți mulțumim Alana pentru entuziasmul și devotamentul tău pentru locurile sacre cu cristale ale Grupu lui 
de Patruzeci, din jurul planetei.  

 

 

Alana 
Sauvone 
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O puteți contacta pe Alana la: alanasauvon12@gmail.com 
 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun, 

  

Recent am întâlnit un bărbat care are tot ce visam să găsesc la un partener. Am 

31 de ani și caut un partener de viață și un tată pentru copiii pe care sper să îi 

am. Avem valori și credințe compatibile și, cel mai important, suntem compatibili spiritual. 

 

Dar există o problemă jenantă. El este obez. Sunt atrasă de ceea ce este el, dar nu mă simt 

atrasă fizic. Nu am crezut niciodată că sunt o fință superficială, dar iată că îl judec pe baza 

aspectului său fizic! 

 

Am rupt relația pentru că eram atât de ambivalentă. El are copii mici dintr-o primă căsătorie, 

și nu am vrut să mă atașez de ei, sau să se atașeze ei de mine, ceea ce s-ar fi întâmplat 

foarte ușor. 

  

Acum îmi este rușine de mine însămi, dar nu mă pot preface că sunt altceva decât sunt.  

 

Mă poți ajuta să privesc lucrurile din altă perspectivă?  

  

Îți mulțumesc, 

J. 

  

Dragă J.,   

  

Nu mi-ai spus dacă obezitatea lui are o cauză medicală sau provine dintr-o alimentație 

defectuoasă. Presupun că ai vorbit despre asta cu el și se pare că nu poate să își modifice 

aspectul fizic. 

 

Cred că ai procedat bine că ai pus capăt relației. Dacă nu ai reușit să accepți aspectul lui 

fizic, atunci cu timpul ar fi apărut resentimente, frustrări și alte sentimente neplăcute, care 

ar fi generat probleme între voi. 

  

Este oare posibil ca voi să vă fi întâlnit pentru ca tu să descoperi acest aspect al personalității 

tale?  

  

Te-a șocat faptul că nu ai reușit să depășești acest aspect, pentru că te consideri o ființă 

plină de acceptare și avansată spiritual, ceea ce de fapt chiar ești. 
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Atunci cum se explică reacția ta? Cum o poți explica? 

 

Eu te încurajez să îți explorezi viețile trecute, unde este foarte probabil să fi fost chiar tu 

judecată de alții. Întâmplarea recentă ți-a oferit ocazia de a vedea lucrurile din perspectiva 

opusă. Această experiență te-a smerit și ți-a permis să devii conștientă de un aspect al tău 

inconștient, ca să te poți vindeca. 

  

Te rog să te ierți.  

Te binecuvântez.  

Cu drag, 
Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

 

 

Raport al Orașelor de Lumină Planetare 

 

 
 
 
Lin Prucher 
CoordonatorInternațional 
linprucher@groupofforty.com  

 

 

Proiectul Orașelor de Lumină Planetare continuă să se extindă, și avem planuri pentru 

activarea a încă 2-3 orașe planetare de lumină. Vom activa următoarele orașe: 

 Fairhope, Alabama, pe 24 iunie. 
 Campianisi, Brazilia, pe 25 iunie. 
 Vancouver, British Columbia, Canada, urmează să fie anunțată data. 

Acest nou Oraș de Lumină Planetar din Canada este în stadiul de început. Informațiile 
despre activări vor fi anunțate constant pentru membrii GOF. 

  

Activările și lucrul cu Orașele de Lumină Planetare fac parte din unul din cele mai importante 

proiecte arcturiene ale grupului nostru, care au ca scop readucerea planetei noastre în 

echilibru. 

 

Dacă doriți să transformați orașul vostru într-un Oraș de Lumină Planetar, vă rugăm să ne 

contactați pentru informații privind lucrurile necesare pentru activare. Pentru formularul de 

cerere o puteți contacta pe Lin Prucher, coodonatoarea Orașelor de Lumină Planetare, 

la: linprucher@groupofforty.com  

 

Adăugați lumina voastră la Vindecarea Pământului 

Duminica 24 iunie la ora 9:00 dimineața, ora Arizonei 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
mailto:linprucher@groupofforty.com
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Sunteți invitați la adunarea într-un format nou a Orașului de Lumină Planetar 

....unde veți putea beneficia de mesajul canalizat de la Juliano  

 

A venit vremea să vă întâlniți cu oamenii care susțin Orașele de Lumină Planetare din jurul 

lumii. A venit vremea să vedeți cum arată aceste locuri și să aflați mai mult despre ele. Veți 

avea ocazia: 

 

     Să întâlniți oameni... 

     Să vedeți oameni... 

     Să ascultați oameni... 

     Să vedeți cum arată locurile... și 

     Să aflați mai multe despre aceste locuri... 

  

Deveniți mai conectați la Orașele Planetare de Lumină, chiar dacă nu locuiți în aceeași țară. 

Se face o conectare conștientă la oameni și locuri. Energia și interacțiunea voastră AJUTĂ 

Orașul de Lumină Planetar și rețeaua Orașelor de Lumină Planetare să fie mai puternice.  

 

Este un mod plăcut de a afecta pozitiv noosfera și de a ridica vibrația Gaiei. Zonă după zonă, 

acest lucru aduce un mare ajutor și o încurajare pentru Spiritul Pământului. 

  

Aceasta este o nouă inițiativă a întâlnirii lunare de pe internet a Orașelor de Lumină 

Planetare. Va dura mai mult de un an să prezentăm toate Orașele de Lumină Planetare și 

Rezervațiile Marine de Lumină din jurul lumii. De obicei ne întâlnim în a treia sau a patra 

duminică din lună, la ora 9:00 dimineața, ora Arizonei. Veți primi o invitație prin e-mail. 

Veniți și cunoașteți pe frații și surorile voastre din Grupul de Patruzeci. Suntem o familie și ne 

ajutăm unii pe alții în procesul de vindecare planetară. Pe măsură ce ne unim iar și iar, 

dezvoltăm o Conștiință Unitară. 

 

Juliano a explicat asta în modul următor: 

 

„Prin această discuție și prin aceste prezentări întăriți câmpul de gânduri creat de Orașele 

Planetare de Lumină. Prin urmare sporiți puterea și eficiența gândului. Noosfera este 

influențată de imagini, este influențată de meditație și de interacțiunea voastră. Din nou 

revin la principiul că interacțiunea creează o rețea de gânduri, un câmp de gânduri. Acest 

câmp de gânduri influențează deja planeta și pe alți lucrători de lumină... Proiectul Orașelor 

de Lumină Planetare arată că există un mod de a transcende granițele politice și de a ne 

conecta la câmpul de energie unificat”. 

 

La revedere până la întâlnirea de duminică! 

  

Vă trimit binecuvântări cu Lumina Omega tuturor, 

Lin 
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Bun-venit noilor membri ai Grupului de Patruzeci! 
 

Vrem să urăm un bun-venit călduros următorilor membri noi, care au intrat în rândurile 

Grupului de Patruzeci între 18 mai și 18 iunie. 

 

First Name City State/Province Country 

Mary North Vancouver BC Canada 

Enzi Portland OR USA 

Kirk Rio Rico AZ USA 

Kathryn Hilton WA Australia 

Mille Silkeborg   Denmark 

Julie Perth   Australia 

Colton San Francisco CA USA 

Christopher Mullumbimby NSW Australia 

 

Birgit Smothers  

Coordonator de grup în S.U.A. 

birgit@groupofforty.com  

 

 

Programul de informare video al Grupului de Patruzeci 

prezintă... 

 

mailto:birgit@groupofforty.com


 

7 
 

 

Meditație arcturiană: Curățarea oceanului Pacific după 

dezastrul nuclear de la Fukushima 

 
Aveți aici linkul la un video de pe YouTube cu o meditație făcută de David pentru curățarea 

scurgerilor de radiație nucleară după accidentul de la Fukushima:  

https://youtu.be/kLA31IJjS5M   

 

Vă rog să mă contactați dacă aveți întrebări.  
Vă binecuvântez, 

 

 

Kristine Brenner 

Membră a Consiliului Bătrânilor din GOF 

kcbrenner@aol.com 

 

Din partea Comitetului Triunghiului Sacru al Nativilor Indigeni din 
Grupul de Patruzeci 

 
Nativii Indigeni din Australia / Populația aborigenă 

 
Comitetul a organizat un webinar numit „Explorarea energiei native a altor 
popoare”. Prezentatorii au fost: Jane Scarrat, Carel Fillmer, Glenda Lancaster, Marie 
Ashworth și Trinette Charleson. 
 
Participantele au povestit și au țesut o frumoasă poveste a Istoriei Antice, transmisă pe cale 
orală din generație în generație. În zilele când TOATĂ VIAȚA participa la creație, animalele, 
plantele și pietrele contribuiau la zidirea lumii. S-a făcut o incursiune minunată în „Timpul 
visării”. 
 
David K. Miller l-a canalizat pe Juliano și a adus totul în armonie dintr-o nouă perspectivă, 
arătând că biorelativitatea s-a practicat în trecut, așa cum este practicată și astăzi. Mai mult 
decât atât, „timpul visării” mai există și acum, atât pe Pământ cât și în galaxie. 
  
Dacă ați ratat acest webinar, fiți atenți pentru că va fi redifuzat pe site-ul GOF. Au fost 
informații interesante care ne-au încălzit inima. Bravo organizatorilor! 
  
Comitetul va continua să prezinte webinare pe tema indigenilor, și ni se reamintește că 
această latură a Triunghiului Sacru (Nativii Indigeni) are o conexiune intimă cu Spiritul Mamei 
Pământ. 
 

https://youtu.be/kLA31IJjS5M
mailto:kcbrenner@aol.com
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Primim cu bucurie contribuția, ideile și informațiile tuturor membrilor GOF, orice simțiți că 
doriți să împărtășiți.  
 
TOȚI suntem una. Și lucrăm cu toții ÎMPREUNĂ.  

 
  
CoRae Lierman 
Coordonator 
Triunghiul Sacru al Nativilor Indigeni  
coralierman02@gmail.com 

 


