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Salutări. Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 

Astăzi ne vom concentra discuția pe polarizare și pe modul în care energia polarizării 
afectează Orașele Planetare de Lumină, afectează vindecarea planetară și de 
asemenea vă afectează pe voi personal. Sunt sigur că toți cei din acest grup sunteți 
conștienți de perioada de polarizare foarte mare pe care o traversați. Polarizarea este 
extremă. 

O puteți vedea în lumea politică, unde o parte din lumea politică este de stânga și 
cealaltă parte de dreapta. Fiecare parte pare a se distanța din ce în ce mai mult de 
cealaltă parte. Nici măcar nu apare ideea de compromis; nu apare ideea că ar putea 
exista un teren de mijloc unde să se întâlnească cele două părți. Vedeți polarizarea 
reflectată și în mediul înconjurător. Oamenii preocupați de biosferă încearcă să 
stopeze poluarea globală și contaminarea oceanelor. Dar puteți vedea și cealaltă 
parte a omenirii, care simte că este corect să folosești animalele, mările și pădurile în 
scopul câștigului personal și al înavuțirii. Polarizarea este foarte periculoasă pentru că 
mereu există posibilitatea unui conflict intens și poate apărea chiar violența. 
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Cei care caută să controleze resursele acestei planete vor să exercite violență, să 
exercite control, chiar dacă aceasta înseamnă folosirea armelor și a controlului 
militar. Ceea ce ni se pare nouă izbitor este faptul că și semințele stelare sunt 
afectate de polarizare. Vă confruntați cu ea în diverse moduri. De exemplu unii vor 
spune, „Nu vreau să vorbesc despre polarizare. Am să lucrez mai departe pentru 
lumină”, ceea ce este o reacție foarte valoroasă și interesantă. 

Dar eu văd că polarizarea vă afectează în viața voastră personală. Voi trăiți pe o 
planetă polarizată. Din cauza populației numeroase, a internetului și a interacțiunii la 
nivel global, voi traversați acum una din perioadele cele mai polarizate din istoria 
planetei. Lucrul cu Orașele Planetare de Lumină este un mod prin care vă puteți 
proteja, încercând să faceți ceea ce stă în putința voastră. Și stă în putința voastră să 
creați armonie. Să creați un loc în care nu există polarizare. Din păcate există oameni 
care vor să creeze tulburări, care vor să folosească metode violente, așa încât nu 
există calm. Nu există armonie. Polarizările au crescut atât de mult. 

Când există o polarizare intensă apare o luptă între bine și rău. E parte este rea, 
cealaltă parte este bună, și în final apare un război. Acest război se numește 
Armageddon. Apropo de asta, a existat un loc numit Armageddon în timpurile biblice. 
A fost un oraș adevărat. Există o prezicere că bătălia Armageddonului va avea loc 
undeva în Israel, în apropierea locului arheologic unde a existat orașul Armageddon. 
Cuvântul „Armageddon” a căpătat înțelesul de bătălia finală de la Sfârșitul Timpului. 
Bătălia finală dintre bine și rău. 

Noi am mai studiat și alte planete care au ajuns la acest nivel de polarizare. Uneori 
acest nivel de polarizare a dus la distrugerea planetei și a civilizației. Este regretabil. 
Acest lucru ne-a determinat să lucrăm cu voi în calitate de maeștri ascensionați și 
ființe pentadimensionale, ca să vă ajutăm să dezvoltați o metodă care să 
contracareze polarizarea. Este dificil să contracarezi polarizarea, mai ales dacă ești 
sămânță stelară, dacă iubești mediul înconjurător, dacă iubești biosfera și dorești să o 
protejezi. Chiar și voi care sunteți ființe evoluate și aveți conștiința extinsă, chiar și 
voi veți simți în mod natural mânie și veți avea resentimente față de cei care se află 
în opoziție. Când spunem „opoziție” ne referim la cei care fac rău mediului 
înconjurător, la cei care folosesc violența și nu înțeleg conștiința înaltă. 

Indiferent dacă știi asta sau nu, dacă accepți asta sau nu, ești afectat de energia 
copleșitoare a polarizării. Este foarte greu să o eviți.  

Unii din voi ascultați poate știrile, citiți ziarele sau vorbiți cu oamenii, și simțiți 
energia polarizării. Și în mod firesc, acest lucru vă va afecta, va afecta câmpul vostru 
energetic. Cum puteți aborda această energie a polarizării, mai ales atunci când intră 
în viața voastră personală? Cum puteți face față situației mondiale, situației 
planetare, care devine mai radicală? Mi-ar plăcea să vă pot da un răspuns simplu. Mi-
ar plăcea să pot spune: „Aceasta e atitudinea corectă”. 

Din perspectiva noastră înaltă, observăm că acest conflict, această polarizare, face 
parte din karma cosmică, este o parte din energia cosmică utilizată în spectacolul 
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dramatic al lumii. Este un spectacol, ce-i drept dramatic... Iar voi vă aflați de partea 
conștiinței înalte, de partea protejării biosferei. Și probabil vedeți cum această parte 
pierde bătălia. Este posibil să vedeți cum această parte a armonei, a luminii 
spirituale, a energiei pentadimensionale, a transformării evolutive mai sus și tot mai 
sus spre lumină, această parte pe care o iubiți și vreți să o promovați, e pe cale să 
piardă lupta. 

Probabil simțiți că e pe cale să piardă lupta, mai ales atunci când vedeți cum cei 
aflați în poziții de putere par să cîștige. Ei par să domine. Pare a fi din ce în ce mai 
multă divizare, din ce în ce mai multă separare. Cei aflați la control, care au putere 
și controlează o mare parte din resursele lumii, încurajează această polarizare fiindcă 
vor să își exercite autoritatea. Vor să controleze totul până la cel mai adânc nivel. 

Trebuie să înțelegeți că acum a venit vremea karmei accelerate. O energie sau o 
acțiune pot produce imediat un rezultat karmic, o interacțiune karmică sau o „plată” 
karmică. Așa încât nu vă lăsați convinși că „partea întunecată câștigă”, pentru că 
faceți parte și voi din acest proces. Conectarea voastră la lumina înaltă ajută la 
menținerea acestei energii. 

Există anumite instrumente care vă pot ajuta când aveți de a face cu polarizarea. 
Unele din aceste unelte sunt simple, dar ideea de bază este că ambele părți doresc să 
lucreze pentru rezolvarea situației. Nu există învingător. Ambele părți se vor deschide 
către orice posibilitate sau compromis care va aduce o armonie superioară.  

Ați putea spune – „Cum pot să fac un compromis cu cineva care poluează oceanele și 
omoară balenele? Cum ar fi posibil să fac un astfel de compromis?” 

Dar aici intervine vindecarea cuantică și lumina cuantică, aici se poate aduce pe 
planetă o intervenție din dimensiunile superioare. Unele din opțiunile care pot face 
oamenii să își vină în fire și să își recapete rațiunea sunt foarte dure – cei care au 
vorbit de sfârșitul timpului au perceput în mod corect că trebuie să se întîmple ceva 
care va zgudui toată planeta. Am mai vorbit despre asta și am spus că este vorba de 
un eveniment la scară planetară. 

Un astfel de eveniment la scară planetară pare a fi negativ. Dar amintiți-vă cum pe 
9.11 oamenii păreau că dezvoltă o Conștiință Unită care putea să atragă atenția 
tuturor, chiar și a celor concentrați pe război și polarizare. Evenimentul a arătat că 
există posibilitatea unității de conștiință, chiar dacă nu a durat mult. Din perspectiva 
noastră, noi privim un astfel de eveniment planetar într-o lumină pozitivă, pentru că 
el va deschide ochii oamenilor, și ei vor începe să vadă realitatea. Realitatea este că 
toată lumea există pe această planetă împreună. Toată lumea va suferi. Chiar și cei 
care cred că au de cîștigat dacă se îmbogățesc și controlează natura, chiar și aceștia 
vor suferi. Copiii lor vor suferi dacă nu se aduce o energie de armonie, dacă nu se 
dezvoltă dorința de a se depăși polarizarea. 
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Aș vrea să folosiți următoarea afirmație: „Eu vreau să depășesc polarizările, și fac 
asta cât pot de bine. Sunt gata să lucrez pentru găsirea unei soluții care să 
depășească polarizarea”. 

Eu privesc Orașele Planetare de Lumină ca un loc care menține o conștiință înaltă și 
are abilitatea de a promova o nouă metodă de depășire a polarizărilor, pentru că 
puteți considera orașele planetare de lumină un fel de Shangri-La. Când vă gândiți la 
un oraș din dimensiunea a cincea nu vă gândiți la conflicte, nu vă gândiți la război, nu 
vă gândiți la ură. Vă gândiți la lucruri cum ar fi recunoașterea deosebirilor 
individuale. Vă gândiți la căutarea de soluții pentru conflicte, astfel încât să aibă de 
câștigat ambele părți și să se creeze armonie. 

Atunci când lucrezi pentru armonie, există iluzia că toată lumea trebuie să gândească 
la fel ca tine, că toată lumea trebuie să urmeze aceeași cale. Dar armonia este de 
fapt o recunoaștere a deosebirilor individuale, o recunoaștere a faptului că toată 
lumea poate avea propria sa perspectivă. Acest lucru este adevărat în mod deosebit 
pe Pământ, pentru că aici există atât de multe religii, limbi, și opinii și abordări 
spirituale diferite. 

Dacă am trece în revistă toți lucrătorii de lumină de pe planetă am observa că au 
diferențe de opinie și interpretare. Armonia se naște dintr-un echilibru delicat al 
recunoașterii deosebirilor individuale și din efortul comun de a găsi echilibru și 
armonizare. Este mult de lucru. Această muncă implică eradicarea egoului și multă 
deschidere. Dorim ca această viziune nouă să fie răspândită prin intermediul Orașelor 
de Lumină. 

Este necesar să vă deschideți către recunoașterea individualității. Aceasta este cea 
mai mare teamă de pe planetă. Dacă vorbiți despre globalizare, argumentul care se 
aduce contra acestei idei este teama de pierderea individualității, teama de pierdere 
a perspectivelor individuale în sfera religiei, a economiei și spiritualității. Este teama 
de a fi controlat în numele unui bine mai înalt. 

Gândiți-vă: Cum ar putea planeta să își rezolve problemele, dacă oamenii nu se 
unesc? Ceea ce se întâmplă într-o o parte a planetei afectează întregul și un grup de 
oameni care poluează oceanul poate face stricăciuni teribile, chiar dacă alți oameni 
caută să păstreze puritatea mediului și nu poluează. 

Ce ocazie extraordinară, dar în același timp extraordinar de grea, de a rezolva 
polarizările! Așa încât nu luați parte la polarizare. Afirmați-vă intenția de a construi o 
punte și de a lucra împreună pentru găsirea unei soluții superioare. 

Sunt Juliano. Vă urez o zi bună. 
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Membrul sărbătorit al lunii 

 
Mă numesc Amanda Piasta și locuiesc în frumosul North Vancouver, în British 
Columbia, Canada, din septembrie 2012.  
 
Am studiat singură despre plante și sunt entuziasmată de domeniul tehnologic, am o 
diplomă universitară în domeniul Digital Media și IT.  
 
În călătoria vieții mele am străbătut o perioadă dificilă în care m-am luptat 8 ani cu 
alcoolismul, până când m-a trezit o prietenă. Din acel moment nu am mai consumat 
alcool și m-am dedicat total meditației, vindecării energetice și vindecării cu plante.  
 
În prezent construiesc o companie nutriceutică și explorez tehnologiile sustenabile care 

nu fac rău mediului înconjurător. De asemenea îmi place să fac parte din grupurile care promovează o 
planetă sănătoasă. 
 
Am descoperit Grupul de Patruzeci când am mers la un grup de meditație local. Nu mai auzisem înainte 
de arcturieni, dar am savurat fiecare moment. 
 
Amanda are energia și entuziasmul necesare pentru promovarea sănătății Pământului, esențiale pentru 
succesul activității Grupului de Patruzeci. Energia sa susține crearea primului Oraș Planetar de Lumină 
din Canada. 
 
Îți mulțumim, Amanda, pentru munca ta. 
 
O puteți contacta pe Amanda la adresa: mybmdub@gmail.com 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

 

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

 
Dragă Gudrun, 
  
Sunt foarte conștientă de starea mea de sănătate și am evitat medicina alopată 
toată viața mea. Dar acum am probleme de sănătate și nu reușesc să mă vindec 

prin folosirea metodelor alternative. Am încercat totul. 
 
Mă întreb dacă sunt slabă de minte sau poate nu am destulă putere spirituală. Dacă aș fi avut 
putere, problemele mele de sănătate ar fi rezolvate, nu-i așa? Am probleme mari de digestie 
agravate de stres. Această problemă mă incapacitează social și nu îmi permite să călătoresc. 
Din acest motiv mai sunt și deprimată. 
 
Nu mai pot trăi așa.  
Te rog ajută-mă!  
S 

 

 

Amanda 
Piasta 
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Dragă S,  
  
Admir perseverența ta și modul în care te-ai ocupat de sănătate. 
  
Multe semințe stelare au probleme de sănătate din cauza sensibilității lor deosebite. Dar nu 
îți poți măsura puterea spirituală prin abilitatea de a rezolva problemele medicale. Vei sfârși 
prin a-ți fi rușine că nu ești destul de bună, când de fapt ai nevoie de compasiune pentru tine 
însăți și de acceptare de sine. 
  
Îți recomand să folosești medicamentele din rețetele uzuale de care ai nevoie, ca să poți 
funcționa și să ai mai multă mobilitate. Aceasta va ajuta și la ameliorarea depresiei. 
Ameliorarea simptomelor îți va aduce liniște și claritate mentală, care îți vor permite să cauți 
apoi metoda optimă de recuperare totală. 
  
Cere mereu ghizilor și sinelui tău înalt să te ghideze către resursele disponibile pe planetă și 
nu te judeca pentru că nu reușești să te vindeci. Folosirea unei „cârje” nu este o slăbiciune ci 
o necesitate pentru calitatea vieții! 
 
Cu drag, 
Gudrun 
Co-fondatoare a Grupului de Patruzeci 
gudrunaz@yahoo.com 

 

Raport Internațional de Biorelativitate 

de David Miller  
 
Am creat un nou comitet de Biorelativitate similar comitetului Orașelor de Lumină Planetare. 
David K. Miller conduce acest nou comitet, care se va întâlni în fiecare lună și va avea 
următoarele responsabilități: 

 Alegerea temei de biorelativitate pe care ne vom concentra în luna respectivă 
 Examinarea, pregătirea și aprobarea unor conducători noi ai sesiunilor de 

biorelativitate  
 Discutarea temelor webinarelor de biorelativitate și programarea webinarelor cu 

informații de biorelativitate 
 Discutarea altor chestiuni ale proiectelor de biorelativitate, de exemplu trecerea în 

revistă a rezultatelor obținute prin biorelativitate 
 Organizarea webinarului/întâlnirii generale de biorelativitate pentru toți membrii 

GOF, care are loc odată la două luni 

Înafară de David K. Miller, din comitet mai fac parte următorii membri GOF:   

 Lesley Anderson din S.U.A. 
 Cosmin Supeală din Germania și Romania 
 Jane Scarratt din Australia 
 David Arbizu din Spania 
 Federico Zaina din Argentina 
 Emilio Martinez din Mexic 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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David K. Miller, LCSW 
Co-fondator al Grupului de Patruzeci 
 

  
 

 

Raport al Orașelor Planetare de Lumină 
 

 
 
 
Lin Prucher 
Coordonator Internațional al 
Orașelor Planetare de Lumină 
linprucher@groupofforty.com  

 

 
 

O invitație deschisă către toți membrii GOF 
 
Sunteți invitați cu toții la întâlnirile lunare ale Orașelor Planetare de Lumină. Ele au loc 
întotdeauna într-o zi de duminică la ora 9:00 dimineața ora Arizonei, de obicei la sfârșitul 
lunii. Nu este necesar să locuiți într-un oraș de lumină ca să participați. Împreună putem 
schimba lumea, cu fiecare oraș nou de lumină înființat. Energia pe care o aduceți la întâlniri 
aduce o forță nouă la rețeaua planetară. 
  
Întâlnirea noastră lunară este un mod de a întări rețeaua Orașelor Planetare de Lumină. Așa 
cum stiți, puterea și sinergia sunt mai mari atunci când se adună mai mulți oameni ca să se 
roage și să mediteze. Acest lucru se aplică și la întâlnirile lunare ale Orașelor de Lumină 
Planetare. Întâlnirea cu oameni de pe tot globul este ceva emoționant și neobișnuit. Se vor 
întâlni oameni de pe patru sau cinci continente. 
  
Vom experimenta formate noi, ca să facem aceste întâlniri mai puternice și interesante.Vom 
începe cu prezentări ale Orașelor Planetare de Lumină de pe tot mapamondul. Veți cunoaște 
oameni care sunt forța motrice din spatele fiecărui Oraș Planetar de Lumină și veți vedea 
fotografii din zonă. Facem parte din familia GOF. Lună de lună, aceasta va fi o călătorie 
spirituală în jurul lumii, ca la National Geographic. 
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Fiecare întâlnire se va încheia cu un chanelling de 10-30 de minute de la David. Deobicei 
suntem vizitați de Juliano dar uneori avem și alți oaspeți din stele. Amintiți-vă că îmi puteți 
trimite întrebări în cursul lunii. Vă rog să participați. Contribuiți la creșterea puterii 
comunității prin energia voastră, și preluați de la noi putere pe care o puteți duce înapoi la 
comunitatea voastră. 
  
Este Grupul de Patruzeci, în care ai numai de cîștigat. 
 
Următoarea întâlnire a Orașelor Planetare de Lumină: 
 
Duminica 14 mai 2017, la ora 9:00 dimineața ora Arizonei. 
  
Vă binecuvântez, 

Lin   

 

 

Întrebări și răspunsuri  

1. Ce se întâmplă când are loc o intersectare; cum se petrece o intersectare? 

La un moment dat se va petrece o intersectare. De fapt suntem foarte aproape de 

intersectare. Intersectarea se produce la fiecare 22822 de ani. Pământul intră în aliniere cu 

Soarele Central și în acest punct Dimensiunea a Cincea se intersectează cu Dimensiunea a 

Treia, ceea ce permite o descărcare totală a luminii pentadimensionale. Tot atunci se 

produce și o aliniere extraordinară la soarele galactic, ceea ce permite luminii înalte, 

proceselor de gândire înaltă, și abilității superioare să transforme radical fiecare sistem de pe 

planetă. 

 

Această descărcare a început deja. Alinierea este atât de aproape. Vă aflați în pragul ei. 

Când oamenii spun că se apropie o schimbare, acest lucru este din cauză că sunteți aproape 

de alinierea 2012, care s-a completat la solstițiul de iarnă din anul 2012. 

Jane Scarratt  

Coordonator Național în Australia 

Pentru Grupul de Patruzeci 

janescarratt@gmail.com 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Sugestii de folosire a website-ului GOF 

 

Kris Schroeder a preluat sarcina de webmaster pentru website-ul nostru.  

  

Îi mulțumim lui Cosmin pentru construirea și administrarea website-ului pe parcursul a mai 

mulți ani. Cosmin a făcut o treabă excelentă pe care o apreciem. 

 

Dacă doriți să luați legătura cu Kris pentru chestiuni legate de website, vă rugăm să o 

contactați la: webmaster@groupofforty.com. 

 

Kris a lucrat trei ani pentru Grupul de Patruzeci și a ajutat la început la construirea website-

ului actual. A lucrat la website și ne-a ajutat la updatarea măsurilor de securitate a site-ului 

în ultimii ani. 

  

Munca sa la website a fost neîntreruptă și a lucrat și în spatele scenei pentru ca totul să 

meargă bine. Misiunea sa generală este ca toată lumea să aibă o experiență bună atunci când 

vizitează website-ul nostru. Nu ezitați să o contactați dacă aveți probleme sau întrebări. 

  

David K. Miller, LCSW 

Co-fondator al Grupului de Patruzeci 

 

mailto:webmaster@groupofforty.com

