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Codurile de Ascensiune   
Juliano, canalizat de David K. Miller 

  

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

Codurile de Ascensiune sunt sunete și cuvinte care descuie energia voastră genetică, pentru 

Ascensiune. Voi deja aveți în voi programul genetic de ascensiune. Acest program face parte 

din codurile voastre genetice, face parte din moștenirea speciei lui Adam. Există fraze sacre 

speciale pentru ascensiune, în limba clasică ebraică din antichitate. 

Aceste cuvinte conțin sunete speciale și tonuri care, când sunt folosite cum se cuvine, vă pot 

deschide codurile de ascensiune. Când auziți aceste sunete sacre și vă conectați la ele 

spiritual, se deschid energia și porțile pentru ascensiune – e ca și cum s-ar deschide sau 

descuia o ușă. Permiteți sunetelor și tonurilor să vă deschidă, și veți fi mai pregătiți pentru 

ascensiune. 

Cântă în ebraică: „Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaoth” (Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul 

Oștilor). 

După ce ați auzit aceste sunete, veți intra acum într-o scurtă meditație, ca să le asimilați. 
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Membrul sărbătorit al lunii 

 

David K. Miller este membrul GOF sărbătorit în această lună. 

David este co-fondatorul Grupului de Patruzeci, împreună cu soția sa Gudrun 

R. Miller. David a primit inspirația de a fonda Grupul de Patruzeci (GOF) într-

o excursie cu cortul pe latura de nord a Marilor Canoane. A început să îl 

canalizeze pe Juliano, învățătorul arcturian care l-a instruit pe David să 

înființeze Grupul de Patruzeci. 

 

Juliano i-a oferit lui David informații canalizate, pentru prima carte a lui 

David, Conectarea cu arcturienii, publicată în 1996. Cartea s-a vândut până acum în 12000 de 

exemplate și a fost tradusă și publicată în germană, spaniolă și română. David a scris și publicat 

în total 14 cărți, din care cea mai mare parte se ocupă cu temele vindecării personale și 

planetare, cu învățăturile arcturiene și conștiința extinsă. 

Din 2001, David și Gudrun au călătorit pe glob și au ținut workshopuri în următoarele țări: Costa 

Rica, Mexic, Argentina, Brazilia, Germania, Elveția, Austria, Turcia și Australia. David a ținut 

câteva workshopuri și la Muntele Shasta din California. În total a ținut 22 de ateliere arcturiene 

în Statele Unite, din care multe au fost la Sedona și Prescott, în Arizona. 

David tocmai și-a terminat a 15-a carte: Conectarea cu arcturienii 3: Câmpuri de energie, 

vibrații înalte și evoluția omenirii. El speră că în curând va fi publicată cartea de către Editura 

Light Technology, cu care colaborează. El a publicat deja 120 de articole despre tehnologia 

arcturiană, spiritualitate și chanelling, în special la Sedona, în revista periodică Sedona Journal 

of Emergence. 

David a fost întotdeauna interesat de Kabbala, pe care studiat-o mulți ani cu un rabin din 

Phoenix, Arizona. El studiază limba ebraică antică folosită în Vechiul Testament, și încă mai 

participă în fiecare săptămână la seminarii de studiu al limbii ebraice din antichitate. Această 

învățătură i-a arătat cum să intoneze corect sunete și fraze sacre ebraice din vremuri străvechi, 

ceea ce l-a ajutat să descarce energie de vindecare și vibrații înalte pentru oamenii care 

participă la workshopurile sale. 

David continuă să ofere lecturi canalizate lunar în cadrul Grupului de Patruzeci, și ține 

numeroase webinare pentru membrii GOF în timpul anului. În luna noiembrie 2018 el va 

organiza conferința anuală GOF la Prescott, în care va canaliza învățăturile arcturiene. 

În plus, David administrează și coordonează toate aspectele proiectelor Grupului de Patruzeci, 

cum ar fi întâlnirile comitetelor de organizare și întâlnirile Consiliului Bătrânilor. Îți mulțumim 

David, că ai fondat proiectul Grupului de Patruzeci și îl conduci. 

Îl puteți contacta pe David la davidmiller@groupofforty.com 

 

 

David Miller 
 

mailto:davidmiller@groupofforty.com
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Consilierea semințelor stelare 
 

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

 

Dragă Gudrun,  

Arcturienii au spus că în aceste vremuri trebuie să ne conectăm la învățătorul interior, mai 

degrabă decât să căutăm tot felul de guru în afara noastră, și nu ar trebui să le dăm puterea 

noastră. 

Ai putea să ne dai mai multe informații despre acest subiect? 

Un om plin de curiozitate. 

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

Dragă omule plin de curiozitate, 

Îți mulțumesc pentru întrebare. 

Arcturienii vor să ne împuternicească și să ne arate că ne aflăm pe calea evoluției spiritului, și 

vine un moment în care este necesar să ne deschidem către ghidarea și cunoașterea din interiorul 

noastru, vine un moment în care nu mai trebuie să ne dăm puterea în afara noastră, unui învățător 

sau guru. 

Mai puteți să căutați învățători, dar un învățător adevărat nu va profita de voi și nu vă va cere să 

îl urmați orbește. Învățătorii adevărați sunt modești și nu caută să îți impună ce cred ei că e mai 

bine pentru tine. Învățătorii buni vă învață să vă conectați la ghizii interiori și la sinele înalt. Un 

învățător bun vă va ajuta să vă împuterniciți! 

 

Îți urez noroc și te binecuvântez, 

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  

  

Orașele Planetare de Lumină 

Canalizarea lunară de informații 
 

Ghizii spirituali vă pot ajuta 

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

 

Căutăm modalități prin care să întăriți Proiectul Orașelor Planetare de Lumină, să întăriți 

fiecare Oraș Planetar de Lumină și fiecare Rezervație Planetară de Lumină. 

 

Astăzi vreau să vă arăt că fiecare Oraș de Lumină are un Ghid Spiritual special care este 

gata să lucreze cu voi. De exemplu, în Orașul Planetar Groom Creek unde locuiesc David și 

Gudrun, ghidul spiritual care supraveghează energia orașului planetar este Căpetenia Vultur 

Alb. Mulți din voi știți că soții Miller au construit un tipi, care îi ajută să descarce energia 

Căpeteniei Vultur Alb. 

 

Să vedem care sunt atribuțiile unui ghid spiritual. Îi voi compara cu Sfinții Protectori din 

religia creștină. De multe ori orașele au fost chiar fondate cu ajutorul unui Sfânt Protector 

(Sfânt Patron). De exemplu, Sao Paolo din Brazilia s-a format cu ajutorul energiei și 

conectării la Sfântul Paul. 

 

Tot așa, fiecărui Oraș Planetar de Lumină din Grupul de Patruzeci, i se distribuie un Maestru 

Galactic protector, un maestru din dimensiunea a cincea. Acest învățător galactic sau ghid 

galactic va ajuta la întărirea energiei Orașului vostru Planetar de Lumină, va fi ca un 

protector care supraveghează energia orașului vostru. 

 

Dacă întâmpinați dificultăți la identificarea Sfântului Patron al orașului, puteți lucra cu 

mine, sau îl puteți ruga pe David să vă ajute, pentru că el este un canal de lumină bun. Ne 

vom conecta energetic la voi și în cadrul unei sesiuni de chanelling, vom identifica pentru 

voi pe Sfântul Protector sau ghidul spiritual care lucrează cu Orașul vostru Planetar de 

Lumină. Ghidul Orașului vostru de Lumină va ajuta la descărcarea a mai multă lumină 
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pentadimensională, ca să vă ajute să activați energiile înalte în Orașul vostru de Lumină sau 

în Rezervația Marină de Lumină. 

 

 

La ce ajută Orașele Planetare de Lumină 
 

Juliano ne-a spus că, lucrând cu Orașele Planetare de Lumină, am contribuit la următoarele 

lucruri: 

 Am ajutat la ridicarea conștiinței pe Pământ 
 Am ajutat la o conștientizare mai bună a rolului benefic pe care îl are conectarea 

la Dimensiunea a Cincea 
 Am ajutat oamenii să înțeleagă că există modalități prin care conștiința se poate 

conecta la o energie mai mare care transcede dimensiunea a treia 
 Am influențat Noosfera; făcând exerciții pentru Orașele Planetare de Lumină, noi 

creăm câmpuri noi de energie a gândului, care intră în Noosferă. 

Juliano ne reamintește cum se manifestă lucrurile pe Pământ: Mai întâi trebuie să fie un 

gând. Trebuie să existe o idee. Apoi ideea se manifestă. 

Uneori manifestarea ideii durează mai mult, din cauza densităților mari care există în 

dimensiunea a treia. De aceea este necesar să existe o activitate continuă. Trebuie să 

existe o energie continuă. 

Prin Proiectul Orașelor Planetare de Lumină, noi am pus în mișcare o energie foarte mare, 

pentru o manifestare continuă și o activitate continuă. De asemenea am ajutat la 

descărcarea și explorarea conceptului de creare a unor locuri sacre, a unor locuri sfinte, 

pentru că Orașele Planetare de Lumină sunt sacre. Ele sunt de semenea sfinte. Am ajutat 

la crearea unei noi conștientizări a beneficiului pe care îl pot avea oamenii care lucrează 

individual cu locul în care trăiesc, ca să îl facă să fie mai sacru, mai plin de lumină. 

Vrem să împărtășim cu ceilalți oameni existența acestui instrument de lucru pozitiv, care 

poate ajuta mult la schimbarea în bine a lumii noastre. 

Haideți să facem aceste schimbări pozitive de lumină și pace, de armonie. Uniți-vă cu 

prietenii voștri lucrători de lumină, ca să faceți un Oraș Planetar de Lumină în zona în 

care trăiți.  

 
 
Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega, 

 
Lin  

 

Echipa de Vindecare Planetară / Echilibrare a Pământului prin Biorelativitate 
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Aceste grupuri minunate se întâlnesc săptămânal ca să facă meditații focusate pe anumite 

meridiane ale Pământului. Comunicăm cu Mama Pământ, ca să știe că ne aflăm aici și o 

susținem, iar ea va răspunde favorabil PENTRU CĂ știe că ne aflăm aici. 

 

Amintiți-vă: O planetă nu poate să ascensioneze de una singură. Ca să ascensioneze, o 

planetă trebuie să aibă pe ea forme gând înalte, și ființe de evoluție înaltă. Biorelativitatea 

este capacitatea de a interacționa cu Spiritul Pământului, care are o conștiință înaltă. La un 

anumit nivel, biorelativitatea poate crea conștiința unității și un câmp de energie unificat. 

Carel Fillmer și echipa ei formată din Terry King, Kerry Wilsher, Ulli Hansen și Belinda 

Simpson, lucrează asupra curenților din Oceanul Pacific. 

Jane Scarratt  

Coordonator Național în Australia 

al Grupului de Patruzeci 

janescarratt@gmail.com 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea situației planetare și co-crearea unei intervenții planetare 

împreună cu Consiliul Galactic 
 

Dragi prieteni din Grupul de Patruzeci, 

În ultimul an, Consiliul Bătrânilor din Grupul de Patruzeci a lansat proiectul de Evaluare a 

Situației Planetare, în colaborare cu Consiliul Galactic. 

Juliano, din partea Consiliului Galactic, a definit sarcina principală a Consiliului Bătrânilor în 

ceea ce privește evaluarea situației planetare actuale de pe Pământ și discutarea intervențiior 

planetare împreună cu Consiliul Galactic, pe baza evalurării făcute. 

În 2017 am chemat toți membrii GOF să participe la evaluarea situației planetare și am lucrat 

împreună la rețeaua globală a Grupului de Patruzeci, evaluând situația planetară și răspunzând 

la întrebările din Chestionarul despre Situația Planetară, la discuții și evaluări ale mai multor 

mailto:janescarratt@gmail.com
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aspecte legate de spiritualitate, biosferă, ecosisteme, condițiile de viață și condițiile sociale 

din țările noastre și din diverse regiuni ale planetei. Am adunat toate aceste rezultate și le-am 

împărtășit cu voi, ca să ajungem cu toții la o perspectivă mai cuprinzătoare a situației planetei. 

Apoi am lucrat împreună în fiecare țară și am discutat idei și propuneri de intervenții planetare 

bazate pe evaluarea situației planetare. Toate aceste idei și propuneri de la toate grupurile 

care au participat, au fost adunate și prezentate Consiliului Galactic într-o întâlnire specială a 

Consiliului Bătrânilor, dedicată acestei interacțiuni. 

Consiliul Galactic reprezentat de Juliano, ne-a oferit un feedback interesant și un răspuns la 

munca noastră comună, și idei și propuneri care au onorat efortul Grupului de Patruzeci de a 

aduce acest proiect la finalizare. Puteți citi transcrierea mesajelor canalizate, transmise de 

Consiliul Galactic, apăsând pe acest link  clicking on this link , ca să decărcați documentul 

PDF în calculatorul personal. 

Versiunile traduse ale acestui mesaj și rezultatele evaluării situației planetare, se pot accesa 

în mai multe limbi. Vă rugăm să luați legătura cu coordonatorul din țara voastră pentru mai 

multe detalii. 

Vrem să ne exprimăm recunoștința pentru munca minunată și efortul depus de toți membrii 

Grupului de Patruzeci care au participat la acest proiect. S-au implicat toți coordonatorii de 

grup și coordonatorii de țară. Împreună, am reușit să aducem la bun sfârșit acest proiect 

internațional din cadrul rețelei de grupuri din GOF, și acest lucru a constituit o mare realizare 

de grup. 

Vă felicit pe toți pentru acest succes. 

Vă binecuvântez pe toți. 

Vă mulțumesc pentru devotamentul vostru și pentru că sunteți alături de noi. 

  

 

Cosmin Supeală 

Membru al Consiliului Bătrânilor 
msupeala@yahoo.com 
  

https://www.dropbox.com/s/dmtz5b0ubrnulof/GalacticCouncilMessage_Original.pdf?dl=1
mailto:msupeala@yahoo.com
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Camera de Gândire a Consiliului Bătrânilor 

 

Așa cum se descrie în capitolul 10 din volumul 1 din Învățături din Triunghiul Sacru a lui David 

K. Miller, în sistemul arcturian există un grup de bătrâni care îndeplinesc fără întrerupere 

această muncă de gândire, care le susține sistemul stelar. În dimensiunile înalte gândurile se 

manifestă instantaneu. Arcturienii mențin pe navele lor camere de gândire care se conectează 

la „Maeștrii Gândului” de pe Arcturus. 

Cei care formează gânduri au o influență puternică asupra realității. Arcturienii cred că 

tehnologia camerei de gândire este acum necesară pentru vindecarea Mamei Pământ. Maeștrii 

Galactici ne vor ajuta, dar gândirea trebuie să o facem noi. 

Consiliul Bătrânilor din Grupul de Patruzeci a construit acum câteva luni o cameră de gândire 

și se întrunește acolo regulat, ca să trimită gânduri de vindecare în Noosfera Pământului. 

Conform instrucțiunilor primite, când ne întrunim acolo suntem cu toții îmbrăcați în alb, ca să 

menținem puritatea gândirii. Camera de gândire acționează ca un vortex. Este o zonă de 

accelerare care este foarte puternică. Gândurile pe care le gândiți aici se manifestă mai ușor. 

Consiliul Bătrânilor cheamă voluntari din Grupul de Patruzeci, care să lucreze împreună cu 

camera de gândire și să ajute la crearea unei energii a gândului care să susțină planeta Pământ. 

Membrii Consiliului Bătrânilor așteaptă să veniți alături de noi și să vă alăturați la acest proiect 

important și minunat. Capitolul 10 din volumul 1 din Învățături din Triunghiul Sacru oferă 

informații detaliate despre crearea unei camere de gândire și despre modul în care membrii 

Grupului de Patruzeci pot să ajute și să susțină camera de gândire. Vă încurajăm să citiți acest 

capitol. 

Ca să descărcați un mesaj de la Juliano și de la Consiliul Galactic, primit prin David, copiați și 

lipiți acest link la URL-ul de căutare this link . 

Kristine Brenner 

Membră a Consiliului Bătrânilor din Grupul de Patruzeci 

kcbrenner@aol.com 

 
 
  

https://www.dropbox.com/s/dmtz5b0ubrnulof/GalacticCouncilMessage_Original.pdf?dl=1
mailto:kcbrenner@aol.com
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Întrebări și răsunsuri cu Juliano 
Canalizate de David K. Miller 

  

Întrebare pusă de Hannah Taylor din Marea Britanie: 
 

În societatea arcturiană pentadimensională, care este rolul și locul animalelor? 

De exemplu pe Pământ în Egiptul Antic, pisicile și crocodilii erau animale sacre. În India 

contemporană sunt venerate vacile. 

Se spune că anumite specii de animale provin din anumite sisteme stelare. 

Există specii cunoscute de animale care provin din constelația Ciobanului? 

Răspunsul la această întrebare este: noi ne onorăm animalele. 

Animalele pot evolua, așa cum și oamenii evoluează. Voi sunteți un mamifer, un animal. Faceți 

parte din ciclul de evoluție al rasei lui Adam. Încă nu ați ajuns la forma finală a acestei rase. 

Animalele pe care le vedeți pe Pământ nu au ajuns nici ele la forma finală. Ele mai pot evolua. 

Animalele voastre favorite sunt exemple ale modului în care legătura voastră cu ele le poate 

ajuta să evolueze. 

Vreau să pomenesc acum despre un autor care este sămânță stelară, Olaf Stapylton, care a 

scris un roman minunat despre evoluția câinilor, și a spus că în viitor câinii vor evolua și vor 

face lucruri de necrezut la nivel energetic, lucruri pe care câinii de acum nu le pot face. Dar 

când vă uitați la câinii voștri, știți că au un mare potențial, și mai știți că au beneficii în urma 

legăturii cu voi. Tot așa și pisicile au mari puteri telepatice, de exemplu, și acest dar al lor a 

fost utilizat în Egiptul Antic. Noi ne ajutăm animalele pe calea evoluției lor și de asemenea 

încercăm să le modificăm, și chiar am modificat cu succes natura unor animale, astfel încât 

animalele vegetariene să poată supraviețui consumând anumite ierburi și fructe de pădure. Noi 

vedem că animalele noastre se află în armonie. Vedem că fac parte dintr-un ciclu de evoluție. 

Voi aveți pe Pământ o parte din animalele noastre (animale care vin de pe Arcturus) – e vorba 

de anumite soiuri de pisică. Avem o mulțime de pisici. Și mai avem și vacile despre care ați 
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vorbit. Avem și reptile. Avem o mare varietate de animale. Dar plantele și animalele pe care 

le avem noi, nu sunt așa de variate ca pe Pământ. 

În privința animalelor, pe Pământ lucrurile stau la fel ca în cazul religiilor și al limbilor. 

Planeta voastră este unică în această privință. Noi nu avem atâtea biosfere diferite, cum 

aveți voi. De aceea nu avem atâtea specii de animale, cum aveți voi. Pe Arcturus avem și 

oceane, și avem și delfini cu care comunicăm telepatic foarte bine. 

În conversațiile noastre viitoare vom vorbi mai mult despre relația noastră cu animalele, cu 

care suntem conectați telepatic – ca în cazul unui „horse whisperer” de pe Pământ (o 

persoană care poate comunica telepatic cu calul său). 

Aceasta este o comparație potrivită care descrie relația noastră cu animalele. 

Fiindcă suntem mai avansați decât voi și mai sensibili, contribuim mai mult la evoluția 

animalelor noastre. 

 

Jane Scarratt 

Coordonator Național în Australia 

Pentru Grupul de Patruzeci 

janescarratt@gmail.com 

 

COMITETUL TRIUNGHIULUI SACRU AL POPOARELOR NATIVE 

 

 

COMITETUL TRIUNGHIULUI SACRU AL POPOARELOR NATIVE 

INDIGENE prezintă un alt webinar de succes, organizat pe 11 martie 

2018. 

David K. Miller l-a canalizat pe Căpetenia Vultur Alb, care a scos în 

evidență din nou importanța lucrului cu toate cele trei laturi ale 

Triunghiului Sacru, atunci când lucrezi pentru transformarea planetei. 

Planeta se află într-o stare de criză. Cu cât aducem mai mult la un loc 

aceste energii și comunicăm cu Spiritul Mamei Pământ, cu atâta ea va 

ști mai bine că noi îi auzim strigătul de ajutor. 

Robert White Mountain, din regiunea Standing Rock, a adus mesajul necesității de a lucra 

împreună ca o echipă. El a creat un site internet numit Echipa H-O-M-E (Honor Our Mother 

Earth/Onorează pe Mama Pământ), și poți deveni membru al acestei echipe ca să contribui cu 

idei și să lucrezi împreună cu noi. 

A mai vorbit și despre un proiect minunat realizat în Dakota de Nord, Roata Medicinei din 

parcul de la Standing Rock. Locuitorii de acolo au dedicat 80 de acri de pământ, pentru a 

mailto:janescarratt@gmail.com
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cultiva acolo hrană pentru toată lumea. Au plantat o mulțime de copaci și tufișuri care oferă 

adăpost împotriva vântului, și fructele specifice zonei respective. În lunile de vară se cultivă 

acolo legume pentru nevoile tribului. 

Puteți căuta acest parc extraodinar pe Google. Este modul amerindian de a onora pământul, 

și oamenii care lucrează la proiect împărtășesc totul cu semenii lor. 

Robert White Mountain a arătat cum totul se face cu ceremonie. Ceremonia se axează pe 

intenția acțiunilor, și astfel se ajunge la belșug. A arătat că i-ar plăcea să lucreze cu Grupul 

de Patruzeci în mod ceremonial, ca să genereze vindecări și mai puternice pentru Pământ. 

Dahlahk Patahlngee de la Lacul Tahoe, care este mebru GOF, a vorbit despre construirea 

încrederii față de Popoarele Native. Este necesar să ne unim din nou ca frați și surori, și din 

această „întoarcere în Cerc”, vom putea regăsi Firul Comun care ne unește pe toți. Dahlak a 

arătat că a înființat o „Școală a Ascultării” pe un teren al său. A spus că încă nu are mulți 

studenți, dar îi așteptă să vină! Cortul Tipi și Focurile Sacre sunt pregătite și ne așteaptă pe 

noi toți. 

Așteptăm să participăm la mai multe evenimente împreună cu Frații noștri. Ei vor să lucreze 

împreună cu noi pentru restabilirea Echilibrului pe Mama Pământ. 

 

CoRae Lierman 

Coordonator al Triunghiului Sacru al Nativilor Indigeni 

coralierman02@gmail.com 
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Știați că...? 
 

Avantajele sunt fantastice, dacă lucrezi pentru vindecarea Pământului cu biorelativitatea – ca să 

accelerezi o curgere nouă a energiei cristalelor eterice. În biorelativitate vrem să generăm o forță. 

Forța pe care o poți genera se bazează pe numerele cu care lucrezi, pe puterea lui patruzeci 

înmulțit cu patruzeci. A doua forță este cea a câmpului de energie a meridianelor, creată de cele 

12 cristale eterice. Întâi veți lucra cu această forță, apoi veți lucra cu meridianul de bypass care 

deja a fost creat, anume cu sistemul celor 12 cristale eterice pe care l-am format. Apoi veți genera 

energie de acolo, și prin proiectare și vizualizări o veți direcționa pe căile deja existente, ca să 

aduceți mai mult echilibru. 

Se ajunge la un nou echilibru. Nu generați un echilibru static, pentru că știți că Pământul trebuie 

să se schimbe. Soarele influențează Pământul. Soarele Central influențează Pământul. Pământul 

trebuie să proceseze toată energia omenirii fără să se distrugă, fără să își spargă venele. Voi nu 

vreți să se spargă venele cu energie ale Pământului, vreți ca energia să continuie să curgă. 

Al treilea aspect și a treia forță a biorelativității o constituie vizualizarea – vizualizați Pământul. 

Vizualizați meridianele. De exemplu vă gândiți la meridianele din corpul omului. Vă gândiți la 

meridianul rinichilor sau la meridianul plămânilor. Vizualizați o linie de meridian care coboră în jos 

pe Pământ, așa cum coboară în jos liniile de meridian în corpul omului. Sigur că aceste linii se 

află de fapt în câmpul de energie eterică al corpului omenesc, și de asemenea în Pământ.  

Nu este vorba de linii aflate în corpul fizic, deși se exprimă în planul fizic prin căi de energie. 

Astfel, meridianele propriu-zise ale corpului uman se află în câmpul de energie eterică. Acest 

câmp de energie mai este numit corp astral sau corp energetic. La fel stau lucrurile și cu 

Pământul. Cu alte cuvinte, căile energetice ale Pământului se exprimă în corpul de energie astrală 

al Pământului. 

Orașele Planetare de Lumină sunt conectate la cele 12 Cristale Eterice, și fac parte din noile 

meridiane. Vom folosi din nou metafora de chirugie de bypass. Nu este o analogie perfectă. 

Orașele Planetare de Lumină susțin lumina dar creează și vase care pot primi noua energie 

pentadimensională și noua lumină pentadimensională. Este evident că Pământul nu poate să 

treacă prin schimbările și echilibrările necesare, fără o descărcare de energie pentadimensională.  

Această energie pentadimensională trebuie conținută într-un vas, și la fel stau lucrurile și în 

munca voastră la nivel personal. Puteți să descărcați lumină, dar dacă nu aveți o modalitate de a 

păstra lumina, atunci vă dezorganizați și intrați într-o stare de confuzie la nivel personal. Trebuie 

să găsiți o cale nouă prin care să vă goliți de prea multă energie sau să vă expansionați, ca să 

puteți procesa și susține noua energie. Aceasta include expansionarea corpului vostru mental, 

expansionarea corpului vostru emoțional, expansionarea corpului spiritual și transformarea 

corpului fizic. 
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La fel stau lucrurile și cu Pământul. Pământul are nevoie de o cale nouă de a menține energia. 

De aceea sunt atât de importante Orașele Planetare de Lumină. 

 

Jane Scarratt 

Coordonator Național în Australia  

pentru Grupul de Patruzeci 

janescarratt@gmail.com 

 

  

Bun-Venit noilor membri ai GOF! 

 

Vrem să urăm un bun-venit călduros noilor membri care au intrat în Grupul de Patruzeci 

între 18 decembrie si 18 ianuarie. 

 

Agatha Kailua Hawai SUA 

Barbara Hillcrest   Africa de Sud 

Charlene Inyokern California SUA 

Diane Hilo Hawai SUA 

Franca Denver Colorado SUA 

Joanne Iselin New Jersey SUA 

Robin Wickhamford   Marea Britanie 

Sally Ponderosa New Mexico SUA 

 

 

Birgit Smothers  

Coordonator de grup în Statele Unite 

birgit@groupofforty.com  
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