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Omenirea determină rezultatul evoluției pe această planetă 
 

Juliano, canalizat de David K. Miller 
 
 

Din perspectiva spiritualității galactice, există etape organizate de dezvoltare prin care trec 
planetele. Am arătat deja că Pământul încă se mai luptă cu prima etapă de dezvoltare 
planetară. 
 
În modelul nostru sunt 5 etape de dezvoltare. Există asemănări între dezvoltarea unui copil și 
dezvoltarea unei planete în ceea ce privește conștiința. În etapa întâi se dezvoltă tehnologia 
și deasemenea spiritualitatea. În ceea ce privește știința, se dezvoltă tehnologia de propulsie, 
care poate fi folosită pentru călătoria în cosmos, dar ea poate fi folosită și pentru auto-
distrugere. 
 
Noi am văzut planete cu o tehnologie înaltă dar care erau lipsite de spiritualitate, care s-au 
autodistrus în mod tragic. Au pierit grupuri mari de oameni. Uneori galaxia poate fi descrisă 
ca un loc violent.  
 
Există povești despre stele ale morții și comete care au lovit planete. Chiar și în istoria 
voastră au existat asteroizi care au contribuit la distrugeri în masă pe această planetă, de 
exemplu Yucatan a fost lovit de un asteroid mare cu milioane de ani în urmă. Istoria galaxiei 
este plină de povești și de exemple ale unor astfel de evenimente externe. Dar au existat și 
auto-distrugeri planetare generate de conflictele interne ale civilizațiilor. 
 
Ceea ce este diferit acum pe planeta Pământ este că toate evenimentele, toate consecințele 
vieții de pe planetă, biodiversitatea, oceanele și biosfera în general, vor fi toate determinate 
de ceea ce face omenirea. Omenirea sau specia lui Adam cum vă numim noi, determină 
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consecințele, nu asteroizii. Nu o stea a morții. Nu vizita extratereștrilor. Ci ceea ce face 
omenirea. 
 

 

Membrul sărbătorit al lunii 

Shirley este membră a Grupului de Patruzeci de peste 20 de ani și este unul 
din membrii vechi, încă de la formarea grupului. 

Imediat după ce a intrat în grup, ea a participat la un seminat cu David și 

Gudrun în La Jolla, California. Ea își amintește: „Când David a început să 

canalizeze m-am trezit la bordul unei nave spațiale, unde am fost întâmpinată 

de două ființe eterice. Am aflat mai târziu că acestea erau Tomar și Juliano. 

Mai târziu David și Gudrun m-au invitat acasă la ei și s-a făcut chaneling și 

acolo. Ce experiență minunată, să fii la baza proiectului Grupului de 

Patruzeci!” 

Shirley locuiește acum pe insula Camano în statul Washington, și este înconjurată de natură și 

animale frumoase. Ea a făcut meditații ghidate mulți ani. Are pregătire Reiki nivelele 1 și 2, 

și este preoteasă la Universal Life Church (Biserica Vieții Universale). 

Shirley studiază de mulți ani diverse lucrări ezoterice, și a descoperit că toate duc în același 

loc. A fost întotdeauna atrasă de Arcturus, chiar când nu știa că există. Îi place să se uite la 

cer și să își amintească faptul că acolo există ceva familiar, Arcturus. Ea consideră că 

arcturienii aduc informații practice care pot fi folosite în mod concret. 

 

Shirley poate fi contactată la shirley.wolf38@gmail.com 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 

 

 

Dragă Gudrun, 

Poți să explici conceptul de „sferă de influență” despre care au vorbit arcturienii? Mă tot 

gândesc că ar trebui să fac mai mult ca să ajut Pământul și comunitatea mea, deși fac deja 

muncă de voluntariat și vindecare. Prietenii mei sunt activiști și tot încearcă să mă coopteze 

 

 

Shirley Wolf 
 

mailto:shirley.wolf38@gmail.com
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la diferite marșuri și proteste care se organizează acum. Nu mă simt confortabil să merg cu ei 

dar mă simt vinovată, am sentimentul că nu fac destul. 

Mă poți ajuta să găsesc un echilibru potrivit pentru mine? 

Îți mulțumesc, 

S 

Dragă S, 

Ai dreptate să te gândești la conceptul de „sferă de influență”. Arcturienii au explicat că 

fiecare din noi are o anumită sferă de influență. Aceasta înseamnă că avem capacitate de 

impact asupra unei zone specifice pe care o putem influența. Poate fi o zonă foarte întinsă 

sau foarte mică, nu contează. Nu există judecare aici. 

Dacă încerci să te forțezi ca să ieși în afara sferei tale, riști să îți risipești energia, mai ales 

dacă faci asta pentru că te simți vinovat. Când stai în sfera ta ești în puterea ta și ai un 

impact pozitiv asupra sferei tale. 

Asta nu înseamnă că nu îți poți extinde sfera dacă simți imboldul și inspirația asta. Arcturienii 

au spus că este posibil să te afli aici ca să îți ajuți familia, animalele favorite, plantele, și să 

te ajuți pe tine însuți. Se poate să fii aici și ca să fii un reprezentant al vindecării la nivel 

global.  

Oricare este sfera ta, este important să îți faci munca având o intenție corectă, pentru iubire 

și vindecare, nu pentru ego! 

Sper că te ajută aceste sfaturi. 

Cu drag, 

Gudrun 

Co-fondatoare a Grupului de Patruzeci 

gudrunaz@yahoo.com 

 

Raport Internațional de Biorelativitate 
de Cosmin Supeală 

  

Chestionar de Biorelativitate 

Dragi prieteni, 
 
Unul din țelurile noastre pentru 2017 este să creștem participarea la acțiunile de 
biorelativitate în cadrul Grupului de Patruzeci și să îmbunătățim eforturile noastre de 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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vindecare planetară prin biorelativitate. Ca să știm cum să realizăm acest țel, trebuie să știm 
care este situația. Avem nevoie de ajutorul și feedbackul vostru. Putem atinge acest țel 
numai împreună! Chestionarul este o unealtă minunată pe care o folosim ca să adunăm 
informații de la membrii noștri. 
 
Ne adresăm vouă prin intermediul acestui chestionar, ca să apreciem și să înțelegem 
perspectiva și relația voastră cu proiectul și meditațiile de biorelatvitate. Aceasta ne ajută să 
dezvoltăm mai departe proiectul și să ne îmbunătățim eforturile de vindecare planetară. 
 
Vă rugăm să completați chestionarul și să ne trimiteți feedbackul vostru sincer și perspectiva 
voastră personală, ca să ajungem la o înțelegere mai bună și mai cuprinzătoare, care ar fi de 
mare ajutor și ar putea duce în mod potențial la ajustări necesare ale programului. 
 
Acest chestionar poate fi completat până pe 31 martie 2017. 
 
Ca să completați chestionarul, vă rugăm să selectați linkul în limba voastră. 
 
Română 
 
Feedbackul de la voi are mare valoare pentru noi. Vă mulțumim pentru participare! 
 
Vă binecuvântez, 
Cosmin Supeală 
Coordonator Internațional de Biorelativitate 
msupeala@yahoo.com  

 
........................................................................................................................................................... 
 

Raport la zi internațional de biorelativitate 
de Cosmin Supeală 

  

Chemarea Mamei Pământ pentru vindecare planetară 

 
Iată un video despre deschiderea inimilor noastre către Mama Pământ, care poate fi 
împărtășit mai departe de către membrii noștri. 
 
Engleză:  
https://www.youtube.com/watch?v=PAr6MdzUITo  
Spaniolă:  
https://www.youtube.com/watch?v=51U6iTUom5Q  
Portugheză:  
https://www.youtube.com/watch?v=Jjao3SU34-Q  
Germană:  
https://www.youtube.com/watch?v=tE2FGv3pc1E&t=3s  
Română:  
https://www.youtube.com/watch?v=Llmq9ixt0Ak&t=1s  

 
Vă binecuvântez, 

Cosmin Supeală 

http://survey.constantcontact.com/survey/a07edsj11f5iysi60yz/start
http://survey.constantcontact.com/survey/a07edsj11f5iysi60yz/start
mailto:msupeala@yahoo.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fVFEl2HMg3Z2e0jcZ0BScXV8Xf-P_DIqXzRxWvyakORzYTDaK0V0MFzNtTviT3OKDejHT9FRU0KYv9U6IMLMEFtvOQMEoDGDm6O6ma1hEWO2hZoEn5KPvZlEALFGQ1UB_tgQKS0fm0-P_t-rpI9qytEft2Rw3j03XgjO9i1JDr1Qb04crGGLAsMjrPJrIACJFGaOY9jM8hI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fVFEl2HMg3Z2e0jcZ0BScXV8Xf-P_DIqXzRxWvyakORzYTDaK0V0MFzNtTviT3OKUy7YctIXnd6lNEOq8ShBPyb_XuTZJihPXrfd_zZa9s48SHxQHkjDDgk-7WsnOjHewePyB0TDcpjavcqTsjigc4D6a8w3KoeOGac2dvfnvchPL3SzQHQcpUOWKpw-L8HtTKYCnvDWkoc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fVFEl2HMg3Z2e0jcZ0BScXV8Xf-P_DIqXzRxWvyakORzYTDaK0V0MFzNtTviT3OKXdt9eHyzrZ2wldM96S-6MaL-KELCIRuq9pkO241O4B4W5YzpUYdXhGWB1vz9Bpjv9ra99p3-uUqABdqKP0OIJT0khaLn68-zQ4UHEoVkJ9pZcuat19d7UVAyV27-mJ8_un9NaDuK8jE=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fVFEl2HMg3Z2e0jcZ0BScXV8Xf-P_DIqXzRxWvyakORzYTDaK0V0MFzNtTviT3OK8wJvT9YQiuRw-sGlWJtkQRkoOb_YzOIP-bKA-NnUzDbvXF8W_KFHSPHOYa3IzY06YoX-nozcU9qRt_N3E7PFUgJ7NzJOBdMW9zAgGSn9xeET937cN9PcWyt8LSejpVucMirbP1nQ2kzgTtcde88hEw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fVFEl2HMg3Z2e0jcZ0BScXV8Xf-P_DIqXzRxWvyakORzYTDaK0V0MFzNtTviT3OKQCrWnURWfiPOrFNMzbueRpo9gD_o3qtc2qwtkq1C990jo4QoyasNGsQj-1or9r3THN6r7XcZ660Sk7cUuLqxT47ZtHbkkPZrU_9lUn7RX14wKA8x6_IlEdIOHcFAxaE2Olink-4UabYhM3KJ1Bvfjw==&c=&ch=
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Coordonator Internațional de Biorelativitate 

msupeala@yahoo.com  

  

 

 

 

Lin Prucher 

Coordonator Internațional al 

Orașelor de Lumină Planetare 

linprucher@groupofforty.com  

 

Când „mai mic” este mai bun decât „mai mare” 
Explicația lui Juliano privitoare la conexiunea dintre Orașele Planetare de Lumină 

și cele 12 Cristale Eterice 
 
Cristalul din Lacul de Cristal a fost duplicat eteric de 12 ori, astfel încât să poată fi 
descărcate cristalele pe Pământ. Motivul pentru care sunt descărcate cristalele pe Pământ în 
locuri speciale cum ar fi Lago Puelo, Vulcan Poaz și Muntele Shasta, este că aceste zone au o 
receptivitate specială ca să susțină lumina pentadimensională. Aceste locuri vor să susțină 
lumina, la fel ca voi în Orașele Planetare de Lumină ale voastre. Relația între cristalele 
eterice și orașele de lumină planetare este următoarea: amândouă sunt receptive și vor să 
susțină lumina pentadimensională; amânduă zonele vor să servească Pământul susținând 
lumina pentadimensională. Acest lucru este special. 

Diferența este că cristalele eterice susțin lumina pentru toată planeta și lucrează pe 
meridianele planetei. Cristalele eterice pot trimite și chiar trimit lumină la orașele planetare 
de lumină, dar orașele planetare de lumină sunt focusate pe aria cu care lucrează. Orașele 
planetare de lumină lucrează ca să susțină limitele, ca să susțină granițele de lumină. 

Știți că orașele planetare de lumină au niște scuturi speciale de protecție, niște granițe de 
lumină speciale de protecție. Orașul planetar de lumină poate ridica cristalul eteric cel mai 
apropiat și poți trimite energie de la cristalul eteric la orașul tău planetar de lumină. Deci 
dacă te afli la San Martin de los Andes, poți să ridici cristalul de la Lago Puelo și te poți 
reîntineri cu energia lui, poți să trimiți lumină de la cristalul eteric direct la San Martin. 

Vreau să vă reamintesc că scopul general al orașelor planetare de lumină este să recepționeze 
lumina pentadimensională. Prin urmare cristalele eterice sunt niște resurse extraordinare. 
Este la fel ca în Australia unde, dacă vrei să trimiți mai multă lumină pentadimensională la 
Golful Nelon, la Sydney, la Gold Coast City, ridici cristalul din Gross Valley, pentru că cristalul 
acela este apropiat de tine și se va calibra la lumina ta. 

Vă binecuvântez, 

Lin   

 

mailto:msupeala@yahoo.com
mailto:linprucher@groupofforty.com
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Raport la zi privind Website-ul GOF 
 

O nouă rubrică a website-ului nostru pentru membrii GOF! 
  
Pagina de Servicii oferte de Membri 
 

Am creat o nouă pagină pe website-ul nostru, unde membrii pot să posteze informații de 
afacere și linkuri la website-urile lor. 
 
Puteți găsi această pagină aici (groupofforty.com/organization/member-services) 
 
Dacă doriți să includeți serviciul dumneavoastră, vă rugăm să îi scrieți lui Birgit la 
birgit@groupofforty.com sau lui Cosmin la webmaster@groupofforty.com și să trimiteți 
următoarele informații: 
 
1. Numele dumneavoastră 
2. O scurtă descriere a serviciului oferit 
3. Datele de contact 
  
Notă: Trebuie să vă logați pentru că datele private de contact ale membrilor sunt listate 
pe această pagină. 
  
Cosmin Supeala 
Webmaster GOF 
webmaster@groupofforty.com  

 

  

mailto:birgit@groupofforty.com
mailto:webmaster@groupofforty.com
mailto:webmaster@groupofforty.com
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De la Popoarele Native Indigene 

Comitetul Triunghiului Sacru al Grupului de Patruzeci 
 
Comitetul Popoarelor Native Indigene din Triunghiul Sacru a reacționat bine la prima 
prezentare prin webinar a instrumentelor de vindecare și comunicare cu Mama Pământ. 
 
Următorul nostru webinar va fi pe 12 martie. Tema va fi Familia Stelară: Cum înțeleg 
popoarele indigene conexiunea stelară. 
 
Vă rugăm urmăriți e-mailul pentru notificări privind programarea și mergeți la linkul 
GoToMeeting.  
 
Lucrăm ca să includem mai mulți membri ai Grupului de Patruzeci care au un background 
indigen, în aceste webinare. Vă rog să mă contactați dacă aveți informații și experiențe de 
împărtășit și ați dori să le prezentați la webinarele viitoare. 
 
Când lucrăm împreună putem construi conexiuni mai puternice, întărind astfel învățăturile 
din Triunghiul Sacru. A apărut o conștientizare nouă a necesității de a asculta pe oamenii din 
Primele Națiuni Indigene, din efortul de a proteja mediul înconjurător aici în Statele Unite. 
Este o transformare înceată, dar se produce totuși această conștientizare. Intenționăm să 
lucrăm puternic din punct de vedere energetic și să aducem învățăturile din Triunghiul Sacru 
ca să amplificăm contruirea echilibrului pentru Mama Pământ. 
 
Mulțumim tuturor membrilor care ne susțin și participă la webinare, și continuăm să ne 
concentrăm pe numărul magic de patruzeci de Grupuri de Patruzeci. 
 
Comitetul Popoarelor Indigene din Triunghiul Sacru:  
 
Președinte:CoRae Lierman 
 
Membri ai Comitetului: 

 David K. Miller 
 Birgit Smothers 
 April Griego 

 
CoRae Lierman 
Coordonator al Triunghiului Sacru al Popoarelor Indigene 
coralierman02@gmail.com 

mailto:coralierman02@gmail.com

