
 

1 
 

 

@2017 David K. Miller, Group of Forty. Nici o parte din acest newsletter nu poate fi reprodusă 

fără consimțământul scris al lui David Miller, groupofforty.com., 

P.O. Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA. 

hem. 
 

Legaturi Numarul 252 OCTOMBRIE 2017 
 

 

Recapitulare a Conferinței Anuale GOF 
  

A 22-a Conferință Anuală Arcturiană pe tema Noului Pământ s-a ținut la Prescott, Arizona, între 

20 și 22 septembrie 2017. La workshop au participat treizeci și doi de oameni din Statele Unite 

și Canada. 

  

Punctele forte ale workshopului includ lecturi canalizate de David de la Juliano, lecturi 

prezentate de Gudrun Miller, și prezentări oferite de amerindieni: Mountan Eagle (Vultur de 

Munte) din partea triburilor Washoe din Prima Națiune, și Rubin Saufkie din partea națiunii 

Hopi. Membrul Grupului de Patruzeci Michael David a prezentat informații despre fizica 

cuantică și despre modul în care se aplică conceptele din „fizica nouă” la munca noastră cu 

Dimensiunea a Cincea. 

 

 Lecturile canalizate de David prezintă informații despre Noul Pământ, despre Evoluția 
Omenirii și un exercițiu pentadimensional arcturian de conectare mai bună la Lumina 
Omega în meditații. 
 

 Mountain Eagle a condus o ceremonie de dans circular care a creat un sentiment de 
comuniune minunat și sentimente de unitate și frăție.                                             
 

 Rubin și cele două fete ale lui din Națiunea Hopi au condus un dans special al 
Păstrătoarei Apei, ca să ajute la descărcarea energiei feminine pe Pământ. 
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 Fotografiile de mai jos includ o poză de grup cu o parte din participanți, o poză a lui 
Mountain Eagle alături de cele două fiice ale lui Ruben, și o poză care îl înfățișează pe 
Mountain Eagle conducând grupul în dansul circular. 
 

 
 

  

 



 

3 
 

 
 

Fișierele audio de la workshop se pot cumpăra prin PayPal. Fișierele includ toate lecturile 

canalizate de la Juliano, Helio-ah și Vwyamus, și lecturile lui Gudrun, Michael și Mountain Eagle. 

  

Fișierele achiziționate vor fi trimise prin wetransfer.com și se pot descărca în calculatorul 

personal. 

  

Ca să cumpărați fișierele, mergeți la www.groupoforty.com apoi la butonul Donează de pe 

pagina principală. După ce apăsați butonul Donează, veți fi conduși direct la 

contul PayPal al lui David. Scrieți că trimiteți suma de 40 de dolari și menționați 

că este pentru „Prescott 2017 audio-files”. Aveți grijă ca în comandă să apară 

adresa voastră de e-mail. 

  

Mai jos vă prezentăm un paragraf dintr-una din lecturile lui Juliano: 

  

Ca să vorbim despre Noul Pământ, este necesar să discutăm mai întâi criza prin care trece 

acum planeta voastră. În timpul unei crize au loc transformări. Filozofii și conducătorii noștri 

spirituali arcturieni au studiat și continuă să studieze dezvoltarea planetară din această 

galaxie. Vă veți bucura să aflați că Pământul nu este singura planetă care trece prin acest gen 

de criză planetară. Alte planete cu o dezvoltare înaltă au trecut și ele la un moment dat printr-

o criză similară. 

  

Din observația noastră, unele planete au rezolvat criza cu succes, în timp ce alte planete nu 

au reușit să rezolve criza și și-au distrus biosfera în acest proces. Aceasta este probabil o 

alegere dură pe care fiecare planetă trebuie să o facă – fiecare planetă trebuie să își rezolve 

conflictele și polarizările, altfel se auto-distruge și dezintegrează. 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IZCchQFoL7L9fevJsccGuavxhRLqdE-VDp9Q5u209185ohFp81CHCy8w1btFG3wFn7iJe5D3247yqN2jGi9taycRt2sJ-hnem72TN-ZYIiTQUMaEh6WQHhcrAeTskbMXbaa7eOGLp4d_AcvPXwqLTDIikJJ0-yIcYYeaMsn6C6I=&c=6o4WtZPk0m_Cm0c7r3ON5dWSe49PaxH07YqHJoKHHv7eJhAkeGn1SQ==&ch=0VXLiuMEhqVK_hezyAzds5aWBPFBGho_IS7hHfe5xSpfEUAgXGUmOw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IZCchQFoL7L9fevJsccGuavxhRLqdE-VDp9Q5u209185ohFp81CHCyGcqaO-Hb0VZUrZ9fcZwbTZtSZ2FcM7NEP7OEJJwEMYR12arfu_K1OKTPu3fyjqpum6Igi009SHC6npqJ29OVVb9QKuWjKzJ-XCTHFBL-1pKVzPvaGZ0Xw=&c=6o4WtZPk0m_Cm0c7r3ON5dWSe49PaxH07YqHJoKHHv7eJhAkeGn1SQ==&ch=0VXLiuMEhqVK_hezyAzds5aWBPFBGho_IS7hHfe5xSpfEUAgXGUmOw==
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Eu am denumit această stare de conflict care domină planeta, Etapa 1 pe o scară de dezvoltare 

planetară cu cinci nivele. Etapa de dezvoltare planetară numărul 1 are multe descrieri și 

aspecte diferite. Voi vă aflați acum în partea cea mai adâncă a crizei planetare! Știu că pentru 

mulți oameni, discuția despre o criză planetară este controversată. 

 

Dar în fiecare zi apar tot mai multe dovezi și tot mai multe informații despre natura acestei 

crize.  

 
Membrul sărbătorit al lunii  

Maryhelen McCormick a intrat în GOF în urmă cu aproximativ un an. După ce a citit 
cartea lui David Conectarea cu arcturienii, povestește că a așteptat cu nerăbdare să 
intre în Grupul de Patruzeci! Simțea o rezonanță profundă cu conceptul Triunghiului 
Sacru, care unește trei feluri de spiritualitate.  A devenit unul din membrii fondatori ai 
Orașului Planetar de Lumină din North Vancouver; este nevoie de trei oameni care 
locuiesc la distanță relativ mică unul de celălalt, ca să se înființeze un nou Oraș 
Planetar de Lumină. 

Cei trei membri din zona North Vancouver sunt: Christine, Amanda și Maryhelen. Ele 
se întâlnesc în fiecare lună ca să mediteze și să mențină vibrația orașului planetar 
de lumină. 

Ghidul spiritual al orașului planetar de lumină North Vancouver este Tomar. Jane 
Scarratt din Australia este mentorul lor GOF. Maryhelen a participat la întâlnirea 

noastră anuală de la Prescott din octombrie 2017 și a simțit imediat că face parte din familia noastră. 

Bine ai venit la bord Maryhelen, îți mulțumim pentru susținerea și munca ta în cadrul Grupului de Patruzeci. 

O puteți contacta pe Maryhelen în North Vancouver la adresa de mail:  

maryhelencreations@gmail.com  

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 

Dragă Gudrun, 

  
Am în jur de 25 de ani și am știut întotdeauna că sunt diferită de familia și oamenii din jurul 
meu. Familia mea este deschisă la minte, dar este și foarte înrădăcinată în credința creștină. 
Ai mei nu au obiectat când, încă din copilărie, am început să studiez cu ardoare alte credințe 
religioase și mistice. 
  
După ce am citit cartea lui David Conectarea cu arcturienii, am știut că sunt o sămânță stelară 
arcturiană. Cunoașterea acestui fapt mi-a adus multă ușurare și expansiune. Acum știu cine 
sunt și înțeleg de ce „nu mă potriveam” în mediul meu. Mă străduiesc acum să înțeleg pentru 
ce am venit pe Pământ și ce trebuie să realizez.  
  

 

 

Maryhelen 

McCormick 

 

mailto:maryhelencreations@gmail.com


 

5 
 

Întrebarea mea este: pot să îi spun familiei mele că mi-am conștientizat adevărata origine? Știu 
că ai mei mă iubesc, și nu vreau să creez încordare în relațiile noastre. Știu că le-ar veni foarte 
greu să înțeleagă această informație! 
 
Suntem o familie unită și mi-ar plăcea foarte mult să pot împărtăși cu ei această informație. 
 
Poți să îmi sugerezi ce ar trebui să fac?  
 
O sămânță stelară trezită 
  
Dragă sămânță stelară trezită, 
  
Te confrunți cu o dilemă! Înțeleg cât de mult te-a entuziasmat să afli aceste informații despre 
tine însăți. Îți explodează mintea într-un sens pozitiv! 
 
Pentru că ești atât de deschisă cu familia ta, mă îndoiesc că vei reuși să ascunzi aceste vești 
față de ai tăi. Dar ei te iubesc și știu că nu ți-ai pierdut mințile! 
  
Amintește-ți că ei au ales să fii copilul lor și la nivel de suflet ei deja știu ce îi așteaptă! 
 
Eu cred că tu ești pentru ei un fel de învățător și trezirea ta poate să le expansioneze și lor 
conștiința. Tu ești un dar pentru ei. 
 
Ești un suflet curajos. 
 
Te binecuvântez,  
 

Cu drag, 
 
Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

 

 

 

Raport al Orașelor de Lumină Planetare 

 

 
 
 
Lin Prucher 
Coordonator Internațional 
linprucher@groupofforty.com  

 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Orașele Planetare de Lumină sunt zone sacre. Membrii GOF meditează lunar ca să ridice vibrația 
zonei de care aparțin: zona poate fi un sat întreg sau un cartier dintr-un oraș mare. Astfel  
aducem pace pentru locul respectiv și pentru locuitorii săi. 
  
Ca lucrători de lumină și semințe stelare, noi suntem ca niște faruri care descarcă lumină din 
dimensiunile înalte și o radiază mai departe în orașele noastre. Dacă izolăm zona cu un scut 
protector, această lumina va putea să rămână și să pătrundă mai adânc, în zone în care asta nu 
s-ar întâmpla dacă nu ar exista scutul protector. 
  
Mama Pământ primește cu bucurie Orașele Planetare de Lumină. Ele sunt ca niște puncte de 
acupunctură care ne ajută să ne vindecăm și să aducem mai mult echilibru pe planetă, într-un 
mod plăcut. 
  
Aici puteți vedea o prezentare a Proiectului GOF al Orașelor Planetare de Lumină, pe care o 
puteți împărtăși cu prietenii voștri: 
https://www.youtube.com/watch?v=lKlrtapC4o4 
  
Găsiți mai multe filmulețe pe canalul YouTube al Grupului de Patruzeci. 
  
De asemenea puteți afla mai multe pe website-ul GOF la pagina Orașelor Planetare de Lumină 
GOF website PCOL, inclusiv informații despre cum puteți înființa propriul vostru Oraș Planetar 
de Lumină. 
  
Este nevoie de cel puțin trei membri GOF care să locuiască la o distanță suficient de mică între 
ei, ca să se poată aduna să mediteze cel puțin odată pe lună. Multe grupuri se întâlnesc acasă 
la unul din membri ca să facă o meditație, să socializeze și să ia masa împreună. Alte grupuri 
se întâlnesc în locuri publice cum ar fi un parc sau o plajă, și fac o meditație și un picnic, sau 
pur și simplu se bucură în natură de energiile minunate reactivate în locul lor sacru. 
 
Este distractiv! Nu uitați să rămâneți împământați!... Cu cât vă împământați mai adânc, cu 
atâta puteți zbura mai sus! 
 
Ha ha! Ca multe materiale cu informații cuantice, poate suna contradictoriu, dar așa 
funcționează lucrurile! 
 
Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega, 

 

Lin 
 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IZCchQFoL7L9fevJsccGuavxhRLqdE-VDp9Q5u209185ohFp81CHCy8w1btFG3wFF1aJSmmQaGEQdVa0qW20tjGLF4f3l9LsBv_sjw9Tr7OkiA6JqO_iUU6mfLTQu4Av9ypVYtxPcWSa_c6o48pwHsQNnppfKZ4OQllpcpuQZuPDn-XeP9CqCvOmXy7Q9SbvsOf_zR1EYks=&c=6o4WtZPk0m_Cm0c7r3ON5dWSe49PaxH07YqHJoKHHv7eJhAkeGn1SQ==&ch=0VXLiuMEhqVK_hezyAzds5aWBPFBGho_IS7hHfe5xSpfEUAgXGUmOw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IZCchQFoL7L9fevJsccGuavxhRLqdE-VDp9Q5u209185ohFp81CHC5QIkR46UsO1kUyfNfaGjQzOqdqg8duN-6LOxLWPxTethQiTPdoA6DhoipnmxwWqq09GX3M7Uohh2Y9n9jrTfyqozfAHl6elYOkMurS8CQK6VrhZ1GzlHRrnUrSLHV-3GiuVAfVQ8NC8-LTijxXtwsVjoFFecVcIOwhE290RY4mOl7ZYAW1Vr6Aq3Cyym-TWgOavRqyMqMYqcwWaBMVM38o=&c=6o4WtZPk0m_Cm0c7r3ON5dWSe49PaxH07YqHJoKHHv7eJhAkeGn1SQ==&ch=0VXLiuMEhqVK_hezyAzds5aWBPFBGho_IS7hHfe5xSpfEUAgXGUmOw==
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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 iunie și 18 iulie. 

 

Name City State/Region Country 

Migle Londra   
Marea 
Bitanie 

Wim Heel   Olanda 

Tom The Villages Florida SUA 

Deanne Cowwarr   Australia 

Lynne Gold Coast   Australia 

Kathy Escondido California SUA 

Nazira Liberia   Costa Rica 

Michelle South Perth   Australia 

Elizabeth Gilbert Arizona SUA 

Surya Pflugerville Texas SUA 

Helena Gold Coast   Australia 

Kerry Sydney   Australia 

 

 

Birgit Smothers  

Coordonator de grup în S.U.A. 

birgit@groupofforty.com  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Programul de Popularizare a  
Filmelor Grupului de Patruzeci prezintă.... 

 

 
 

Arcturienii răspund la întrebarea:  
Cât de aproape ne aflăm de Primul Contact? 

  

Canalizare de David K. Miller  
Produs de Kristine Brenner  

Editare & Imagini de Amanda Piasta   
  

 https://www.youtube.com/watch?v=Qy7sK-eFBdY 
*în curând vor fi disponibile subtitrări în limba spaniolă!* 

 
Vă rugăm să ne ajutați să împărtășim aceste filme în orice mod considerați că este potrivit, de 
exemplu pe Facebook și în 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  

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IZCchQFoL7L9fevJsccGuavxhRLqdE-VDp9Q5u209185ohFp81CHC7aOrASZ3Q89sonv73maLq9YneO4ZLQvoCneHKMPNlgH_3h6MKaVkzVpu1xnykeF5IQNeozk-EWUu9dQkBcXzz_DlTNPFvcUqCykE252ryJP1WSrjfGBX-e2B93aRC_zt1DORPYsx22tfsRgOvJ0LIs=&c=6o4WtZPk0m_Cm0c7r3ON5dWSe49PaxH07YqHJoKHHv7eJhAkeGn1SQ==&ch=0VXLiuMEhqVK_hezyAzds5aWBPFBGho_IS7hHfe5xSpfEUAgXGUmOw==
mailto:kcbrenner@aol.com

