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Evoluția omenirii și noosfera 
 

Juliano, canalizat de David K. Miller 
 

 
Salutări! Sunt Juliano, noi suntem arcturienii.  
 
Suntem cu toții conștienți de necesitatea omenirii de a face pasul următor de evoluție. Știm cu 
toții că următorul pas de evoluție pentru omenire are de a face cu conștiința înaltă sau conștiința 
extinsă. Conștiința extinsă include abilitatea de a înțelege și a interacționa cu dimensiunea a 
cincea. Când poți interacționa cu dimensiunea a cincea, atunci perspectiva ta asupra tuturor 
evenimentelor de pe Pământ se schimbă. Cu alte cuvinte, începi să ai o perspectivă mai mare a 
lucrurilor. Începi să vezi cum totul se interacționează holografic. Aceasta înseamnă că Pământul 
se interacționează holografic cu galaxia și înseamnă că întreaga planetă afectează fiecare parte 
a biosferei. Ceea ce se întâmplă în oceane va afecta tiparele meteo și conflictele și polarizările 
de pe o parte a planetei vor afecta direct alte părți ale planetei. 
 
Conștiința înaltă semnifică abilitatea de a accesa unitatea conștiinței și abilitatea de a vedea 
cum totul este unificat, o viziune opusă celei care caută polarizările și divizările. Aceasta este 
probabil ideea pe care oamenii de pe această planetă o înțeleg cel mai greu, ideea că există 
unitate chiar și în polarizare. În calitate de lucrători de lumină și semințe stelare, voi lucrați 
împreună ca să găsiți această unitate, să simțiți această unitate, să faceți parte din această 
unitate. 
 
Într-adevăr, una din cele mai mari anxietăți, una din cele mai mari frici de pe Pământ este 
experiența stării de a fi separat. Este experiența de a fi izolat de familia ta de suflet și de energia 
de unificare a Întregului. Dimensiunea a Treia se caracterizează prin această lipsă a perceperii 
și experimentării unității. Experimentarea separării constituie partea de jos a evoluției. Este 
nivelul de bază al conștiinței care încă mai face parte din sinele tău animalic, care înțelege 
numai separarea și nu unitatea. Ca să intri în pasul următor de evoluție, este necesară această 
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perspectivă lărgită. Din această perspectivă mai largă, voi vă aflați chiar în mijlocul unei crize de 
evoluție. 
 
Care este definiția unei crize și este posibilă sau nu supraviețuirea? 
 
Criza planetară se referă la întrebarea dacă omenirea va putea supraviețui acestui proces 
animalic, dualistic, 3D. Această criză a omenirii face parte din desfășurarea evenimentelor către 
evoluție, către o planetă expansionată la un nivel mai înalt. O parte din acceptarea a ceea ce 
vedeți că se întâmplă acum pe Pământ are de a face cu acceptarea părților animalice din voi și 
a părților animalice ale omenirii. Omenirea a evoluat recent dintr-o stare de viață foarte 
primitivă. Voi ați ieșit recent din epocile întunecate și primitive. Dovezile voastre arheologice 
arată că civilizația a început cu 8000 de ani înainte de Cristos. Există doar puțini oameni care 
susțin noul mod de a fi al lucrurilor și al omenirii viitoare. Omenirea are nevoie să i se arate 
această cale către evoluția înaltă, către conștiința extinsă pentru care lucrez împreună cu voi. 
 
În meditațiile voastre, concentrați-vă pe această conștiință înaltă și direcționați-vă energia în 
mod specific către transformarea evolutivă care va avea loc. O parte din cifra populației planetei 
va fi afectată de energia intensă concentrată a celor care fac parte din grup. Cu alte cuvinte, 
câțiva oameni devotați acestui scop pot avea un efect dramatic asupra întregului proces de 
grup. Desigur, cu ajutorul noii tehnologii care include internetul și mass media, oportunitățile de 
a lucra împreună și de a activa mai multe semințe stelare cresc foarte mult. 
 
Noi am pus accent pe lucrul cu noosfera, pe care l-am făcut împreună cu voi. De exemplu, 
imaginile Inelului de Ascensiune și armonizarea luminii înalte prin munca semințelor stelare și a 
maeștrilor înălțați sporește probabilitatea că vor avea loc mai multe evenimente spirituale. 
 
Sunt Juliano. Vă iubesc pe toți, bună ziua! 
 
 

Membrul sărbătorit al lunii 
 

Rebecca este membră a Grupului de Patruzeci din Australia de șase ani. 

Actualmente face parte dintr-un Comitet Creativ special, în cadrul Grupului de 

Patruzeci (GOF). Inițial a fost atrasă de grupul nostru datorită interesului pe 

care îl avea pentru unificarea relațiilor dintre bătrânii înțelepți ai băștinașilor, 

maeștrii acensionați și arcturieni, care formează Triunghiul Sacru al Grupului 

de Patruzeci. 

Rebeca este o descendentă a băștinașilor Anaiwan și face parte din Consiliul 

de Acțiune pentru Reconciliere din cadrul Primăriei orașului Newcastle, și se 

concentrează pe întărirea unității conștiinței în comunitatea în care trăiește. Ea simte că această 

activitate civică se completează frumos cu activitatea la nivel planetar din cadrul Grupului de 

Patruzeci. 

De asemenea, Rebecca mai lucrează la Galeria de Artă din Newcastle, unde a organizat ca 

muzeograf expoziții care combină artiști băștinași și artiști care nu sunt băștinași, cu accentul pe 

un fundament spiritual comun al artei, care ne unește pe toți. 

 

 

Rebecca 
Gresham 
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Rebecca spune că este încântată să facă parte din comitetul creativ al GOF și simte că poate 

ajuta acest comitet să se expansioneze și să crească. 

Îți mulțumim Rebecca. Suntem mândri că faci parte din Grupul de Patruzeci australian și simțim 

că ești un membru valoros în cadrul muncii noastre din Triunghiul Sacru. 

O puteți contacta pe Rebecca prin: 

Jane Scarratt 

Coordonator național al Grupului de Patruzeci din Australia 

janescarratt@gmail.com  

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 

 

 

Gudrun, 

 

De când am făcut regresia cu tine, am primit îm meditațiile mele un influx de energie și 

informații, la fel și când m-am așezat să scriu. Mă bucur că se întâmplă asta dar nu știu cum 

să integrez toate informațiile și toată energia. Tot apar ghizi noi, care îmi cer să fac multe 

lucruri. Nu mă deranjează să fac lucrurile respective, dar este greu de găsit timp pentru ele, 

și în plus mă confrunt cu vechile mele credințe, care nu susțin noua paradigmă pentru mine 

pe această planetă. 

 

Cum să fac să integrez această energie nouă și să nu îmi dezamăgesc ghizii? De unde știu că 

toate astea sunt lucruri reale și autentice și nu e doar imaginația mea? Sunt entuziasmată, 

dar mă simt copleșită! 

 

Cu drag, 

P 

........ 

 

Dragă P, 

 

S-au deschis porțile râului și a venit potopul! Ai ținut până acum la distanță aceste informații 

din cauza îndoielii și a fricii, și acum îți accepți misiunea. Informațiile și energia care sosesc 

te inundă. 

 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Desigur îți poți ruga ghizii să modereze energia care vine la tine, ca să o poți integra fără să 

fii așa de copleșită. 

 

Când te-ai deschis către sinele tău înalt s-au deschis porțile și a început să curgă, ai început 

să îți simți sinele adevărat care este atât de expansiv. Renunțarea la vechea identitate și 

acceptarea unui concept al sinelui mai extins este un proces la care de obicei ne adaptăm în 

mod lent. Dar acum nu mai este mult timp și totul s-a accelerat, și primești o descărcare de 

informații și energie care simți că te copleșesc! 

 

Ai încredere că acesta este timpul potrivit pentru tine. Poți lucra și în somn ca că ajuți la 

integrarea Sinelui Înalt Pentadimensional, care vine acum în câmpul tău de energie. 

 

Tu ești capabilă să faci asta, altfel nu ar veni energia la tine. Amintește-ți că ai vrut și ai 

cerut asta! 

 

Sunt aici pentru tine și de asemenea Grupul de Patruzeci te poate ajuta. 

 

Cu drag, 

Gudrun 

 

Co-fondatoare a Grupului de Patruzeci 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

Raport la zi de biorelativitate internațională 
de Cosmin Supeală 

  

Puterea arcană și biorelativitatea 

 

Dragi prieteni, 

 

Unul din țelurile principale ale Grupului de Patruzeci îl constituie vindecarea planetară. 

Biorelativitatea este un mare proiect și o unealtă care lucrează pentru realizarea vindecării 

planetare. Se bazează pe învățăturile din Tringhiul Sacru și reprezintă aceste învățături în mod 

egal și în unitate, pentru că noi comunicăm cu Mama Pământ la fel cum fac indigenii. 

 

Noi avem o perspectivă planetară și galactică despre Pământ, și folosim instrumente galactice 

pentadimensionale aduse de arcturieni, care ne-au învățat cum să lucrăm cu ele pe tiparele de 

credințe, pe tiparele mentale, emoționale și de comportament, ca să le transformăm cu iubirea 

noastră și cu expresiile de vibrație înaltă ale maeștrilor înălțați și ale Frăției Albe, pe această 

planetă. 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Gândiți-vă o clipă la puterea acestei munci. Cele trei laturi ale Triunghiului Sacru sunt aduse în 

unitate. Veniți alături de noi, să faceți parte din această experiență minunată în serviciul omenirii 

și al Bijuteriei Albastre! 

 

Am auzit despre Efectul celei de-a 100-a Maimuțe. În acest fenomen o sută de maimuțe au 

învățat un nou comportament care s-a transferat rapid la o mie de maimuțe de pe aceeași 

insulă.  

 

Ok, să calculăm: Sunt necesare o sută de maimuțe pentru ca să fie influențate pozitiv 

maimuțele din alte grupuri, aproximate la cinci mii de exemplare, de pe insulă. Au adoptat și ele 

noul comportament (spălarea cartofilor înainte de a fi consumați), care a fost predat altor 

maimuțe. De câți lucrători de lumină este nevoie ca să se producă o tranformare evolutivă 

pozitivă care să transforme colectivul uman și planeta Pământ? Cred că răspunsul e clar. Cât 

mai mulți posibil. În mod specific, fiecare sămânță stelară din Grupul de Patruzeci poate face 

parte din acest proiect de pionierat. 

 

Voi, membrii Grupului de Patruzeci care v-ați înrolat în acest serviciu de vindecare planetară, ați 

fost atrași de învățăturile înalte pe care le-am primit ca să le dăm mai departe, să le cultivăm și 

mai presus de toate, să le practicăm. 

 

Fiecare din voi contează! Avem nevoie de voi! 

 

Așa cum întreaga populație de maimuțe de pe insulă a avut nevoie de primele 100 de maimuțe 

pionieri, tot așa avem nevoie de voi ca să implementați ceva pozitiv, ca să umpleți rândurile 

echipei de biorelativitate planetară care face această muncă de pionierat! 

 

Odată cu această ediție a newsletterului începem o serie de articole despre puterea arcan și 

despre importanța și rolul puterii de grup, despre conectarea sa globală, despre sincronizarea, 

colaboarea și focalizarea sa în unitate. Vom explica de ce contează fiecare din noi, de ce este 

recomandată puterea de grup și cum are ea un efect unificant și un efect pozitiv de succes 

pentru vindecarea Pământului și a omenirii. 

 

Vom aborda tema armoniei dintre individualitate și conștiința unificată, și sperăm că vom 

îndepărta orice rezistență din cadrul Grupului de Patruzeci (GOF) față de un grup care 

acționează la nivel global, cu o focalizare unificată. 

 

Anul acesta vom organiza cel puțin un webinar special dedicat acestor subiecte foarte 

importante, ca să construim o înțelegere mai mare și să ridicăm energia de grup și puterea 

arcană din eforturile noastre de biorelativitate, cu scopul final de a dezvolta vindecători planetari 

mai puternici, care să acționeze cu mai mult succes și să fie un exemplu pentru toată lumea. 

 

Amintiți-vă că suntem aici ca să ne ajutăm între noi! Dacă aveți întrebări, chestiuni neclarificate, 

lipsă de înțelegere, dificultăți tehnice la participare etc, țineți-ne la curent. Ne susținem între noi, 

în unitate și armonie. Aceasta este inima Grupului de Patruzeci! 
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Puteți contacta echipa de biorelativitate aici pe website, sau puteți trimite mesaje la 

biorelativity@groupofforty.com. 

 

Vă binecuvântez, 

 

Cosmin Supeală, 

 

Coordonator Internațional de Biorelativitate 

msupeala@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

Lin Prucher 

Coordonator Internațional al Orașelor de Lumină Planetare 

linprucher@groupofforty.com 

 

 

Raportul Orașelor de Lumină Planetare 
 

Când „Mai Mic” e mai bun decât „Mai Mare” 
 

Proiectul Orașelor de Lumină Planetare și al Rezervațiilor Marine Planetare de Lumină 

pregătește calea pentru folosirea principiului de vindecare holografică a Pământului și a 

oceanelor sale. De ce preferăm ca orașele de lumină planetare și rezervațiile marine 

planetare din Proiectul de Lumină să fie de mărime mică? De exemplu nu am inclus tot Buenos 

Aires în orașul de lumină planetar, numai zona Palermo din oraș a fost activată ca oraș de 

lumină planetar. Uneori orașele planetare de lumină pot fi sate mici cum ar fi Herisau în 

Elveția. 

 

De ce mai mic este mai bun? Gândiți-vă la preparea ceaiului. Dacă pui un pliculeț de ceai într-

o oală mare, ceaiul va fi slab. Dacă pui un pliculeț de ceai într-o cană, ceaiul va fi puternic. 

Ceaiul nostru este lumina cuantică Omega. Vrem să fie puternică, ca în cana de dimensiuni 

mici. 

 

Când va veni vremea pentru vindecarea holografică, va exista această zonă limpede plină de 

energie pentadimensională, cu care vom ajuta Pământul și oceanele sale. 

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

mailto:biorelativity@groupofforty.com
mailto:msupeala@yahoo.com
mailto:linprucher@groupofforty.com
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Veniți alături de noi la activitățile care se vor organiza. Invitați-vă prietenii. Trimiteți-le 

anunțuri despre activare. Încurajați-i să înființeze un oraș de lumină planetar în regiunea lor. 

 

Sâmbătă 11 februarie, la ora 14 ora Arizonei: 

Rezervația Marină Planetară Barra da Lagoa, Florianopolis, Brazilia 

 

Combinația Oraș Planetar de Lumină și Rezervație Marină Planetară de Lumină: East 

Auckland, Noua Zeelandă 

 

Vor fi trimise anunțuri și linkuri prin programele noastre de e-mail. 

 

Pe site-ul Grupului de Patruzeci sunt disponibile mesajele orașelor de lumină planetare 

canalizate în ultimii doi ani. Accesați-le! 

 

Vă trimit tuturor binecuvântări cu lumina Omega! 

 

Lin   

 

 

De la Popoarele Native Băștinașe 

Comitetul Triunghiului Sacru 

al Grupului de Patruzeci 
 

În cadrul Grupului de Patruzeci s-a format un comitet cu scopul de educare și promovare a 

învățăturilor din Triunghiul Sacru privitoare la ritualurile popoarelor băștinașe folosite pentru 

a interacționa cu Pământul. 

 

„Instrumentele” indigenilor au fost folosite pentru a se lucra în armonie și echilibru cu 

planeta și cu toată viața de pe planetă încă de la începutul istoriei băștinașilor. Acestea sunt 

vremuri de reconciliere și de auto-educare în care reînvățăm să tratăm totul ca sacru și îi 
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rugăm pe primii locuitori nativi (din Statele Unite și Canada) să ne ajute și să ne învețe cum 

să ascultăm Spiritul și să comunicăm în moduri care să producă vindecarea aerului, a apei și 

pământului, a vieții de pretutindeni care se află în pericol. Străbunii știau cum să facă asta și 

și-au păstrat cunoașterea sacră, până când li s-a interzis să își mai vorbească limba, li s-a 

interzis să cânte, să danseze și să se roage în modul în care s-a practicat asta în cultura lor 

timp de milenii. 

 

Noi cei din acest comitet ne asumăm sarcina de a aduce pentru membrii din grupul nostru 

aceste metode străvechi puternice de onorare a Mamei Pământ, prin webinarele și articolele 

noastre. Ne bucurăm când putem invita și aduce la webinarele noastre învățători nativ 

americani cum este prietenul și colegul nostru din GOF, Mountain Eagle (se traduce Vultur de 

Munte) din tribul Washoe, care este încântat să lucreze cu noi și să ne împărtășească din 

timpul și cunoașterea sa. De asemenea, Kachina Galactică ne va ajuta să conectăm această 

muncă, pentru promovarea unei vindecări autentice pentru planetă. 

 

Anunțurile webinarelor viitoare vor fi trimise în curând prin e-mail. Verificați-vă e-mailul ca 

să vedeți datele și orele de programare. 

 

Dacă aveți întrebări sau idei vă rog să mă contactați: 

Coordonator al Indigenilor din Triunghiul Sacru 

Corae Lierman 

 
coralierman02@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:coralierman02@gmail.com
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Rezultatele Sondajului GOF 

Tabelul de mai jos prezintă un sumar al rezultatelor recentului sondaj GOF 

 
# Întrebare % pozitiv 

1 Ajutorul GOF ca să devii un 
vindecător planetar mai bun 

89% 

2 Ajutorul GOF de vindecare personală 90% 
3 Membrii GOF participă la următoarele 
activități GOF 

    

3a Lecturi lunare 76% 
3b Biorelativitate 67% 
3c Proiectul Orașelor de Lumină 

Planetare (PCOL) 
65% 

3d Cursuri cu Arborele Vieții 37% 
3e Webinare 60% 
3f Meditații mondiale 75% 
3g Clubul Cărții 23% 
3h Conferința anuală GOF 34% 
4. Întâlniri în cadrul grupurilor și 
proiectelor GOF 

    

4a Întâlniri personale lunare cu alți 
membri GOF 

36% 

4b Întâlniri lunare la telefon sau PC cu 
alți membri GOF 

76% 

   
 
Suntem foarte încântați că 103 membri GOF și-au alocat timp ca să completeze sondajul. 
Comentariile și sugestiile lor sunt foarte utile și încă le mai studiem.  
 
În tabelul de mai sus se vede că GOF a primit un mare vot de încredere, pentru că 90% din 
oameni au spus că GOF îi ajută să devină vindecători personali și planetari mai buni. 
 
Programele cele mai accesate de care beneficiază oamenii sunt: 

 Lecturile lunare 
 Meditațiile mondiale 
 Biorelativitatea 

 
Orașele planetare de lumină și webinarele cu un răspuns pozitiv sunt de 76% și respectiv 60%. 
 
Programele oferite care sunt cel mai puțin accesate de membrii noștri sunt: 

 Cursurile cu Arborele Vieții 
 Conferința Anuală GOF 
 Clubul Cărții 

 
Reacțiile pozitive generale variază între 37% și 23%. 
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Nu am fost surprinși să constatăm că numai 36% din membrii GOF se întâlnesc în persoană cu 
alți membri GOF, știm că mulți membri sunt răspândiți în locuri unde nu există alți membri ai 
grupului în apropiere. E încurajator să constatăm că 76% din membrii noștri se întâlnesc cu 
alți membri GOF la telefon sau prin programele de computer. 
 
Informațiile culese sunt foarte utile. Vom mai folosi sondaje și în viitor, ca să aflăm cum 
putem îmbunătăți programele individuale. 
 
Mulțumesc tuturor celor care au participat. Vă rog să mai participați și în viitor. Vă rog pe toți 
să veniți și să participați. Vocea voastră este ascultată și are importanță pentru noi. 
 
Vom continua să vă solicităm feedback. 
 

Lin Prucher 

Coordonator Internațional al Orașelor de Lumină Planetare 

linprucher@groupofforty.com 

 

 

mailto:linprucher@groupofforty.com

