
 

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 256 FEBRUARIE 2017 
 

 

Scările de Ascensiune   
Juliano, canalizat de David K. Miller 

  

Salutări! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii.  

Noi lucrăm cu Pământul ca să vă ajutăm să ascensionați. Una din uneltele de ascensiune este 

Scara de Ascensiune. Scara de Ascensiune poate fi comparată cu Scara lui Iacob din Israelul 

antic. Jacob s-a lungit pe o stâncă și a avut un vis care conținea o viziune cu o scară. În viziune, 

îngerii urcau și coborau pe scară. Scara era o poartă către alte dimensiuni. Scările de Ascensiune 

descărcate în jurul lumii de către membrii Grupului de Patruzeci, sunt și ele porți pentru 

ascensiunea voastră. Puteți vizualiza aceste scări ca niște scări eterice, care urcă în dimensiunea 

a cincea. Scara poate urca și la nava noastră spațială, care se află în dimensiunea a cincea. 

Noi am descărcat șapte Scări de Ascensiune pe Pământ cu ajutorul Grupului de Patruzeci. Aceste 

Scări de Ascensiune descărcate se află la următoarele locații: 

1) Bell Rock, Sedona, Arizona, SUA 

2) San Martin de los Andes în Patagonia, Argentina, 

3) Vârful Tomaree lângă Nelson Bay, Australia,  

4) Domul Stâncii, Ierusalim 

5) San Pere de Ribas, Spania 

6) Vârful lui Jov lângă Gardenville, Nevada 

7) Herisau, Elveția 

Ideea este următoarea:  



 

2 
 

* Când vine timpul ascensiunii, este necesar să luați decizia de a merge în Dimensiunea a Cincea. 

* În acel moment veți renunța la viața de pe Pământ, și va trebui să aveți în minte un loc la care 

să vă transportați. 

* Trebuie să găsiți un loc de unde să ascensionați, și pentru asta am descărcat Scările de 

Ascensiune. 

* Vă puteți proiecta la Scara de Ascensiune și scara va fi pentru voi un punct de intrare în 

Dimensiunea a Cincea. 

Folosirea scării de ascensiune va face totul mai ușor pentru voi. 

Scările de ascensiune mai îndeplinesc și altă funcție. Puteți merge acolo ca să meditați. Puteți 

folosi aceste zone ca locuri sacre din care să vă conectați la energia 5D. 

  
Membrul sărbătorit al lunii  

 

Mihaela Maru din România este membra grupului nostru, sărbătorită în 
luna februarie. 

 
A intrat în Grupul de Patruzeci la începutul anului 2017 și a fost la workshopul 
din Bregrenz, Austria în luna aprilie 2017. Este membră a Grupului de 
Patruzeci atât în Germania cât și în România, și trăiește acum în Elveția cu 
soțul ei Cosmin. L-a cunoscut pe Cosmin la workshopul din Bregenz. A dorit 
să împărtășească modul în care a intrat în Grupul de Patruzeci, pentru că 
este o poveste exemplară: 
 

Era în luna ianuarie 2017, și atunci aveam convingerea că singurul mod în care o puteam ajuta 
pe Mama Pământ era să lucrez afară în natură, și să mă conectez cu ea. Dar era iarnă și nu 
puteam ieși afară, pentru că era frig și zăpadă. Așa încât am întrebat-o pe Mama Pământ: „Mamă 
Pământ, te rog să îmi spui dacă pot să fac ceva pentru tine din casă, pentru că nu pot să ies afară 
ca să fiu cu tine, și aș vrea mult să te ajut și să fac ceva pentru tine”. Apoi am intrat pe net și am 
tastat în joacă pe Google, în limba engleză, „Mama Pământ”. Imediat am găsit un video pe 
YouTube, care spunea: „Mama Pământ cere ajutor pentru vindecarea planetară”.  
(https://youtu.be/PAr6MdzUITo). Apoi am găsit un link în descrierea filmului, care m-a adus la 
Grupul de Patruzeci. Acesta a fost primul pas. 
 
Din corepondența cu Cosmin am aflat despre Orașele de Lumină Planetare în general și despre 
cel din Karlstein, care se afla aproape de locul unde locuiam atunci. În clipa când am aflat la 
telefon această informație, lumânarea de pe birou a început să danseze, și deodată s-au făcut 
două flăcări, în loc de una. 
  
Ce semn minunat! Mi-am spus eu. Aveam inima plină de bucurie și m-am deschis complet față 
de noile concepte, idei și metode de vindecare planetară. Am intrat cu bucurie în Grupul de 
Patruzeci, pe care l-am inspirat.  
  
Eu am un motto: „Eu nu aștept ca viața să îmi arate lecțiile pe care le am de învățat: cer să vină 
provocările care să aducă la îndeplinire acest proces. Voința accelerează totul!” 

 

 

Mihaela Maru 
 

https://youtu.be/PAr6MdzUITo
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Vă binecuvântez pe toți. 
 
O puteți contacta pe Mihaela la adresa de e-mail: mihaelamaru2@gmail.com  
 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 

Dragă Gudrun,  

Nu suport să stau în preajma unor grupuri de oameni în public, în magazine, la muncă, la 
petreceri, indiferent unde. Preiau atâtea emoții și probleme de la ei încât să simt copleșit, epuizat 
și deprimat! 

Întotdeauna am fost sensibil și familia mea râdea de mine când eram mic, pentru că plângeam 
tot timpul. Școala a fost un chin pentru mine, deși eram foarte bun la învățătură. Singurul loc unde 
eram „normal” era la ora de artă, când desenam. 

Mă conectez la ghizii mei și îi canalizez. Am aflat că sensibilitatea mea este un dar. Dar tot mă 
simt incomod și am puțini prieteni, fiindcă mă izolez. 

Cum pot să fac ca să blochez partea din mine care este prea sensibilă? Sunt copleșit. 
 
Dragă prietene „Copleșit”, 
 

Blocarea darului îți va bloca și accesul la Sinele Înalt, inspirația artistică, conectarea la ghizi și vei 
ajunge să te plictisești! Pentru oamenii sensibili ca tine, provocarea este să nu se cableze la 
energiile negative și să se racordeze la energiile cu care sunt în armonie. 

Asta faci tu când te concentrezi pe channeling și pe artă. Te focusezi și astfel faci să dispară 
energiile care nu-ți sunt necesare. 

Imaginează-ți că ești un aparat radio foarte sensibil, care poate să prindă sute de frecvențe. Dacă 
le-ai asculta pe toate deodată, acest lucru ar fi iritant și ar ieși o gălăgie fără noimă, și ar trebui 
să închizi aparatul. Din fericire aparatele radio vin cu opțiunea de a alege ce asculți, și poți selecta 
stațiile, ca să asculți ce dorești. 

Și tu poți fi ca acest radio care filtrează frecvențele nedorite și se acordează la o singură bandă 
de frecvență odată, la alegere. Deja știi cum să faci asta, datorită artei și muncii tale spirituale. 

Acum rămâne să îți transferi această abilitate în vița de zi cu zi. 

Îți urez noroc și te binecuvântez, 

    

Cu drag, 
 

mailto:mihaelamaru2@gmail.com
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Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

 

 

 

 

Raport al Orașelor de Lumină Planetare 

 

 
 
 
Lin Prucher 
Coordonator Internațional 
linprucher@groupofforty.com  

  

Mai multe amănunte despre Proiectul GOF al Orașelor de Lumină Planetare, 

reintrodus în 2018 

  

 

Orașele de Lumină Planetare și Arborele Vieții Arcturian 
  

  

 

Sunteți nerăbdători? Iată mai multe amănunte. 

 

 

 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Grupul de Patruzeci 

Arborele Vieții Planetar Arcturian și Orașele de Lumină Planetare 

 

O extensie a proiectului GOF al Orașelor de Lumină Planetare 

    

Ce anume: Extensia proiectului Orașelor de Lumină Planetare. Este un proiect de voluntari. 

 

De ce: Aduce beneficii individuale celor impplicați și afectează pozitiv viața din zona Orașelor 

de Lumină Planetare /  Rezervațiilor Marine Planetare  

 

Cum anume: Folosiți acest nou instrument recomandat de Juliano, arcturianul care conduce 

Proiectul GOF al Orașelor de Lumină Planetare. 

 

Ce implică participarea: 

Membrii Orașului de Lumină Planetar /  Rezervației Marine Planetare aleg o cale pe Arborele 

Vieții Planetar Arcturian. (informați coordonatorul vostru pe țară și informați-mă și pe mine:   

  LinPrucher@GroupOfForty.com  )  

 

Vor apărea provocările, entuziasmul, bucuria, rezultatele muncii! Respirați adânc, zâmbiți și 

bucurați-vă de această aventură! 

 

Amănunte despre modul de lucru: 

Echipa Orașului de Lumină Planetar /  Rezervației Marine Planetare are responsabilitatea de a 

aduce energia căii alese în viața personală și în zona Orașului de Lumină Planetar /  

Rezervației Marine Planetare. 

 

Iată câteva modalități de a realiza acest lucru:  

 meditație (bineînțeles!) – contribuiți la meditațiile de grup ale Orașului de Lumină 
Planetar /  Rezervației Marine Planetare, cât de mult și de des simte echipa că este 
potrivit. 

 discuții 
 accesarea mai multor informații prin lectura cărților și pe internet 
 încercați să aplicați diferitele idei care vă vin... 

o în viața personală 
o în zona Orașului de Lumină Planetar / Rezervației Marine Planetare de Lumină 

apoi: 

o Reevaluați rezultatele obținute. 
o Ajustați-vă după necesități și încercați din nou. 

Scopul general urmărit:  

    a) La nivel personal: Iluminarea  

    b) La nivel planetar: Ascensiunea 

mailto:LinPrucher@GroupOfForty.com
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Notă:  Ca întotdeauna în cadrul Proiectului GOF al Orașelor de Lumină Planetare / Rezervațiilor 

de Lumină Planetare, lucrați cu ajutorul partenerilor din dimensiunea a cincea, cu arcturienii și 

cu alte ființe de lumină. Acesta este un alt mod de a descărca energie 5D în câmpul vostru de 

vibrație și în câmpul Orașelor de Lumină Planetare / Rezervațiilor de Lumină Planetare. Vă 

ridicați vibrația. Ridicați vibrația Orașelor de Lumină Planetare / Rezervațiilor de Lumină 

Planetare. 

  

Contactați-vă coordonatorul pe țară sau contactați-mă pe mine pentru mai multe detalii. 

Bucurați-vă de această aventură! 

 
Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega, 

 
Lin  

 

Rapoartele Orașelor de Lumină Planetare din jurul 
lumii 

Echipa de Vindecare Planetară / Echilibrare a Pământului prin Biorelativitate 

Christofer Aven din California, Jan Dugan din Alabama, Gary Chaunce din Ohio și Jeannette 

Carlisle din Texas se întâlnesc odată pe săptămână într-o conferință la telefon, ca să se 

concentreze pe linia meridiană care merge de la Polul Nord la Polul Sud. 

 

Echipa lucrează cu arcturienii, ca să realizeze: 

 Activarea celor 12 cristale eterice arcturiene în forma Arborelui Planetar al Vieții, ca 
să creeze un câmp dialectic de forță folosind Oglina Iskalia și Lumina Omega. 

 Introducerea unor afirmații de pace, iubire și echilibru în acel câmp de energie. 
 Trimiterea în spirală a câmpului de forță dialectic în sus spre Polul Nord și în 

Pământ, prin activarea unei lumini blânde și armonoase, care curge prin meridian. 

Munca aceasta realizată de grupul nostru este minunată. Vă mulțumim tuturor pentru 

serviciul minunat pe care îl aduceți Gaiei și acestui grup. 

  

Jane Scarratt  

Coordonator Național în Australia 

al Grupului de Patruzeci 

janescarratt@gmail.com 

 

 

mailto:janescarratt@gmail.com
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În Japonia s-a înființat un nou Grup de Pareuzeci! 
 

Vă anunț cu bucurie că în Japonia vom avea un nou Grup de Patruzeci și o pagină web în 

japoneză, care va face parte din pagina noastră cu grupuri de pe internet. 

 

Apăsați aici pentru pagina de internet internațională a Japoniei: 

http://groupofforty.com/foreign/japan/  

Acesta este linkul la pagina de înregistrare pentru japonezi. 

 

Mayumi Matsuda este coordonatoarea japoneză. Adresa ei de e-mail este: 

artyce.enna@gmail.com.    
Mayumi va traduce lecturile lunare în limba japoneză. Deja a tradus o mare parte a paginii 

web în limba japoneză. 

Mayui face pentru noi un servicu minunat și așteptăm cu nerăbdare să aducem mai mulți 

membri japonezi în grupurile noastre. 

În momentul când a fost scris acest articol, în Japonia există trei membri GOF!  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bună ziua, dragi colegi din Grupul de Patruzeci! 

 

Am fost cu toții foarte ocupați zilele astea, și nu am reușit să facem tot ce doream! Ne bazăm 

pe mijloacele mass media ca să ne țină la curent cu ce se întâmplă pe planetă. Există însă un 

anumit eveniment planetar care este cumplit pentru planeta noastră – scurgerea de radiații 

de la Daiichi/Fukushima, care afectează oceanele și alimentarea noastră cu hrană, și nu se 

spune nimic despre acest dezastru care continuă să ne afecteze. 

 

Este important să continuăm să ne concentrăm pe acest gen de eveniment și să sporim 

eforturile noastre de biorelativitate în grup, ca să descărcăm lumină pentadimensională în 

acest dezastru, și mai ales să energizăm apele Oceanului Pacific. Grupul de Patruzeci cu 

sfaturi de la Consiliul Galactic, a creat o scară de măsurare a evenimentelor planetare. Este 

nevoie să înțelegem ca grup, ce este această scară și care este semnificația ei. 

 

http://groupofforty.com/foreign/japan/
mailto:artyce.enna@gmail.com
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Evenimentele sunt măsurate pe o scară de la 1 la 10: Cu cât e mai mare dezastrul, cu atâta 

este cifra mai mare. Dezastrul de la Fukushima corespunde cifrei 6 de pe scară, și grupul 

nostru ar trebui să se concentreze constant ca să lucreze pe acest eveniment. Te întrebi ce 

nivel de dezastru ar face omenirea SĂ IA MĂSURI și să observe că Pământul reacționează la 

bătaia noastră de joc. 

 

Consiliul Bătrânilor se întrunește de două ori pe lună, și avem ceea ce eu numesc un loc în 

Consiliul Galactic. Înaintea fiecărei ședințe, ne întâlnim și călătorim ca grup pe un coridor la 

o întâlnire cu Consiliul Galactic. Consiliul Bătrânilor face parte din Frăția Galactică. Consiliul 

Galactic are o mare înțelepciune și oferă energie de suport grupului nostru. Grupul nostru 

lucrează pentru evoluție și progres, împreună cu familia galactică.  

 

Este o onoare să faci parte din Consiliul Bătrânilor. Energiile uimitoare adunate aici sunt 

dedicate învățăturilor arcturiene și conștiinței înalte. Consiliul Bătrânilor lucrează în armonie 

totală și în acceptare reciprocă. Consiliul Bătrânilor pentru Grupul de Patruzeci este un model 

de a lucra împreună ca Frați Spirituali și Surori Spirituale. Vă binecuvântez! 

Jane Scarratt 

Membră a Grupului de Patruzeci 

Consiliul Bătrânilor 

janescarratt@gmail.com 

 

Raport Internaţional de Biorelativitate 
  

Comitetul de Biorelativitate oferă un nou webinar pentru membrii GOF pe 14 aprilie 2018. Tema 
webinarului va fi „Tehnici de Biorelativitate”. În luna aprilie vom trimite un anunț cu informații 
despre înscrierea la workshop. Vreau să le reamintesc membrilor GOF că toate webinarele 
noastre sunt gratuite pentru toți membrii GOF! 
 
Webinarul nostru cel mai recent (din luna ianuarie) a fost foarte bine primit și comitetul nostru și-
a luat angajamentul de a ajuta și educa membrii în ceea ce privește tehnicile de Biorelativitate. 
  
Am schimbat numele tehnicii noastre de la Biorelativitate la Vindecare Planetară / 
Biorelativitate. Schimbarea numelui a fost bine primită și ajută la clarificarea scopului 
Biorelativității pentru oamenii care nu sunt familiarizați cu munca noastră. 
  

David K. Miller, LCSW 
Co-fondator al Grupului de Patruzeci 
 
 
  

mailto:janescarratt@gmail.com
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COMITETUL TRIUNGHIULUI SACRU AL POPOARELOR NATIVE anunță: 

 

Webinarul de pe 25 februarie 2018, la ora 14 ora Arizonei. 

 

 

 

Subiectul va fi: Perspectiva Indienilor Lakota Sioux, a mayașilor și a 

Populației Washeshu asupra UNITĂȚII și a vindecării planetare. 

 

Prezentatorii vor fi: Robert White Mountain (din partea Națiunii Lakota 

Sioux), Jose' Ajpu Muñoz (Păstrător Mayaș al Timpului), Dahlahk 

Patahlngee (Ghid Spiritual Washeshu) 

 

 

 

Suntem onorați să avem trei prezentatori din Primele Națiuni ale Nativilor Indigeni, care ne vor 

ajuta să înțelegem viziunea și perspectiva lor asupra condițiilor și evenimentelor de pe Pământ. 

  

Invitații noștri ne vor explica cum abordează cultura și conștiința lor culturală Întoarcerea la 

CERC prin TRIADA ECHIPEI HOME (H-O-M-E este un acronim pentru HONOR-OF-MOTHER-

EARTH / Onorarea Mamei Pământ.) 

 

Comitetul Triunghiului Sacru al Popoarelor Native a comunicat cu acești Bătrâni pentru a 

construi un pod de înțelegere și încredere pentru misiunea Grupului de Patruzeci. Bătrânii 

aceștia au descoperit că există o legătură între cunoașterea lor și ceea ce facem noi, și vor să 

își aducă energia alături de noi, și să lucreze cu noi. Acest lucru constituie un început de drum 

de bun augur, și sperăm că vom continua să interacționăm și mai mult. 

 

Membrii GOF se concentrează pe Ascensiunea planetei Mama Pământ. Cu ajutorul laturii 

indigene a Triunghiului Sacru, vom învăța cum să comunicăm cu Spiritul Gaia la un nivel și mai 

clar. 

 

CoRae Lierman 

Coordonator al Triunghiului Sacru al Nativilor Indigeni 

coralierman02@gmail.com 
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Știați că...? 
 

Sunt Juliano. Noi arcturienii am primit de multe ori următoarele întrebări: 

 

* Care este religia arcturiană?   

* Arcturienii practică religia?  

* Care sunt practicile religioase ale arcturienilor? 

 

Pământul este unic în multe feluri, și unul din modurile în care este unic și diferit de alte 

planete, este faptul că pe Pământ există multe religii. Majoritatea planetelor nu au așa de 

multe religii, cum aveți voi pe Pământ. Când vorbim despre religia arcturiană trebuie să fac o 

distincție. Noi nu ne separăm activitățile spirituale sau practicile spirituale de activitățile 

zilnice și viața propriu-zisă. Există o unitate a modului cum abordăm noi spiritualitatea, care 

nu duce la separare. 

 

Abordarea noastră seamănă cu cu modul în care abordează religia nativii americani – ei nu își 

separă viața și activitățile de calea spirituală și religioasă, ci privesc întreaga existență ca o 

unitate. 

 

Acest lucru nu este surprinzător, pentru că ghizii și învățătorii indigeni au primit informațiile 

de la Frații Stelari și Surorile Stelare, și aceste învățături i-au ajutat să integreze totul. În 

primul rând vreau să vă spun că practicile noastre spirituale s-ar putea numi „Religie 

Cosmică”. Termenul religie este, de fapt, un termen de pe Pământ. Noi nu avem un cuvânt 

specific pentru religie, în limba noastră.  

 

Pentru discuția noastră din această lectură, este suficient să spunem că abordăm religia și 

practicile noastre religioase din perspectiva numită „Religie Cosmică”. Ce înseamnă asta? 

Religia Cosmică se bazează pe studierea universului. Religia Cosmică se bazează pe ideea că 

expresia Creatorului se găsește în univers și în legile și acțiunile universului. Un concept 

important din Religia Cosmică îl contituie reîncarnarea, după părerea arcturienilor. 

 

Din perspectiva Religiei Cosmice, reîncarnarea se face pe o planetă dar și la nivel inter-

planetar, între mai multe planete. Asta înseamnă că sufletele se pot reîncarna în continuare 

pe o planetă, de exemplu pe Pământ. Sufletele pot avea în mod repetat vieți pe Pământ. Dar 

este posibil (și de fapt acest lucru se petrece de multe ori) ca sufletele să se reîncarneze pe 

alte planete. 

 

De aceea când ne referim la aceste fenomene, le numim „Reîncarnare Cosmică”. Un alt 

termen pe care îl folosim este „Karma Cosmică”. Reîncarnarea Cosmică se referă la ideea că 

unele suflete avansate se pot încarna sau reîncarna pe diferite planete. 
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Mulți din voi ați fost pe mai multe planete din această galaxie. Unii ați avut încarnări pe 

Arcturus. Alții ați avut încarnări în Pleiade. Unii ați fost pe Antares, alții ați fost pe Sirius. 

Unii din voi ați fost pe luna unei planete numită Alano, în apropierea Soarelui Central. 

 

În galaxie sunt multe planete cu forme de viață evoluată, asemănătoare cu voi. Asta înseamnă 

că sunt multe ocazii de a vă încarna pe aceste planete. Aceasta este ideea de bază a 

Încarnării Cosmice sau a Reîncarnării Cosmice. Este și unul din conceptele de bază ale religiei 

noastre. Ideea de Karmă Cosmică este legată de Încarnarea Cosmică și Reîncarnarea Cosmică. 

 

Karma Cosmică spune că activitățile de cauză și efect de pe o planetă trebuiesc uneori 

rezolvate prin intermediul împrejurărilor și activităților de pe alte planete. Aceasta este o 

contribuție majoră la teologia arcturiană. 

 

Extras din lectura lui Juliano din martie 2013  

 

 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. 

 

First Name City State Country 

Arisa 
Sakae 

Honmathi 
  Japonia 

Bee 
Ranchos 

de Taos 

New 

Mexico 
SUA 

Hiroshi 

Hadano-shi 

Minamiyan

a  

  Japonia 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Magda Brisbane   Australia 

 

Birgit Smothers  

Coordonator de grup în Statele Unite 

birgit@groupofforty.com  

 

 

mailto:birgit@groupofforty.com

