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VYWAMUS 

Comparând Telepatia cu Undele Radio 

Canalizat de către David K.Miller 

 

    Haideți să vorbim despre gânduri, și aș vrea să folosesc exemplul cu radioul pentru a înțelege 

undele gândurilor și de asemenea să compar telepatia cu receptorii radio. Există un concept în 

radio numit sensibilitate. Sensibilitatea este calitatea unui receptor radio de a capta un semnal 

slab; semnalul este în aer și vor fi o mulțime de semnale transmise de stații radio. Dacă nu ai 

receptor sensibil, nu poți să le captezi. În unele cazuri receptorii nu sunt sensibili. Aceasta 

înseamnă că nu au abilitatea de a capta semnale slabe. Pentru a reception un semnal slab avem 

nevoie de un receptor mai sensibil. Uneori antena radio nu este bună. Pentru a recepționa 

semnale slabe este nevoie de o antenă bună și uneori antena trebuie să fie foarte înaltă pe 

vertical din cauză că semnalele provin de foarte departe. 

    Poți să îți crești sensibilitatea telepatică spre domenii înalte. De asemenea există un concept 

în teoria radio numit selectivitate. Selectivitatea înseamnă a fi capabil de a capta anumite 

semnale pe care le vrei, nu toate semnalele. Deci dacă deschizi un radio și sunt zece stații de 

radio care transmit pe o frecvență atunci tu nu vrei să le captezi pe toate în același timp. Nu 

vei fi capabil să o faci în nici un fel cu nici una din ele. Vei fi copleșit. 

    Mulți dintre voi experimentează lărgirea capacităților telepatice. Capacitatea telepatică 

este abilitatea de a vedea mai multă sensibilitate în recepție. Poate nu v-ați dezvoltat 
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abilitatea selectivității care este abilittea de a respinge semnalele ce nu interesează pentru a 

recepționa numai semnalul înalt al gândului pentadimensional. Prin exercițiu, în scurt timp veți 

fi capabili de aceasta. Deci, sunt mulți empați care și-au trezit darurile psihice și evoluează 

singuri. Ei, de asemenea, trebuie să învețe să-și dezvolte selectivitatea și filtrarea.  

    Filtrarea este ceea ce persoanele au realmente nevoie pentru a se dezvolta și este un subiect 

foarte intrigant. Vreau doar să vă spun că până și radiourile cele mai sofisticate pot fi 

supraîncărcate cu alte frecvențe. Prea multe semnale puternice pot supraîncărca receptorul 

iar acesta se poate strica. Aceste caracteristici enumerate pot proteja radioul de a se strica. 

Empații trebuie să aibă, de asemenea, și această abilitate de a se închide singuri dacă sunt 

prea multe semnale puternice sau semnale dăunătoare. 

    Există un aspect educațional așupra sensibilității voastre; amintiți-vă că fiecare dintre voi 

transmite, fiecare recepționează și, după teoria radio, cu cât mai înaltă va fi antena voastră, 

cu atât mai bună va fi recepția. Așa că, dacă veți avea antena la cincizeci de picioare înălțime, 

veți putea auzi semnale de foarte departe pe care nu le-ați putea auzi utilizând o antenă 

interioară scurtă fixată de radio. Cam același lucru se petrece și în lumea psihică. Mulți dintre 

voi acum își trimit antena eterică în spațiul Cinci Dimensional, în tărâmul eteric, la Arcturieni 

și în multe alte locuri diferite. Voi recepționați mult mai multe semnale din tărâmurile înalte 

decât în tot timpul vieții voastre precedente.   

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 

 

Dragă Gudrun,  

Sunt atât de descurajat de mine însumi. Am rechemat mai multe din viețile în care am fost 

ucis, sacrificat și unde am sacrificat propria mea viață pentru o cauză sau o credință. 

În această viață am avut o copilărie grea și foarte puțini prieteni, dar oricum s-a întâmplat tot 

ceea ce eu am zis. Mi s-au oferit oportunități pentru a face carieră dar am ales să stau la nivele 

joase și să lucrez în spatele scenei, ajutându-i pe alții în eforturile lor și, de asemenea, am 

făcut mult timp voluntariat arătând multele mele abilități. 

Întrebarea mea este aceasta: am puțini prieteni, puțini membrii ai familiei cu care sunt în 

relații și am multă durere și disconfort psihic. 
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Mă simt ca și cum nu aș face destul pentru a ajuta această planetă și, de asemenea, mă simt 

plin de resentimente din cauza a ceea ce am zis că mi s-a întâmplat în alte vieți și credeam că 

în timpul acestei vieți ar fi putut fi mai ușor pentru mine. 

Aș putea fi asigurat cu o recompensă de bună sănătate și de o familie iubitoare? 

Descurajat și singur! 

~ ~ ~ 

Dragă Descurajatule,  

Sunt uimită că ai fost rechemat atât de multe vieți în serviciu! Chiar și în această viață ești în 

serviciu, ajutând pe alții. Te rog să nu fii interesat de a fi premiat. 

Pot înțelege că ești descurajat de către condiția ta fizică și de singurătatea ta. 

Cred că izolarea ta și limitele fizice ar trebui să servească unui scop, oricum, ești forțat la un 

pact cu tine însăți spre a te dedica ție însăți și vindecării tale fizice și emoționale. 

Dacă ai fi avut mai multe abilități corporale și mai multe persoane în viața ta către care să-ți 

îndrepți preocupările (în afara dragostei), ai fi putut fi distras de la vindecarea problemelor 

tale adânci. 

Care sunt problemele tale adânci? Eu cred că lipsa autostimei este critică și cred, de asemenea, 

că te crezi nevrednic să fii iubit.  

Astfel că tu acuma ai mijloacele și timpul să fii devotat ție însăți, gândind că ai fi ”egoist”! 

acest mod de a fi ”egoist” este necesar pentru vindecarea ta. 

Îți mulțumesc pentru întrebările tale. 

Binecuvântări pe calea vindecării tale! 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 
 

Întrebări și răspunsuri 

cu David și Juliano 
 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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De la un membru GOF în Sydney... 

Juliano, poți tu să explici ceva mai mult despre”har”. Este un punct al sistemului? De exemplu, 

pe Pământ avem carduri de recompensă care ne dau ceva când acumulăm mai multe puncte. 

Putem folosi punctele de”har”pentru a ne repara karma? 

R: Este o minunată analogie, gândesc eu, referindu-te la cardurile de recompensă și credit, 

fiecare achiziție pe care o faci dă 1% har sau o reducere. Apoi reducerile se acumulează în 

contul tău. Dacă ai făcut achiziții în valoare de $10,000 atunci câștigi $100 pe care le depozitezi 

în contul tău. După o vreme ai atât de multă recompensă în cont pe care o poți retrage în 

lichidități oricând vrei. Harul se acumulează în contul tău. Prin har îți vei rezolva karma. Și eu 

utilizez această analogie. Cu har poți sări o treaptă sau să accelerezi creșterea ta și să intri în 

Cinci Dimensional. Eu cred că această analogie este minunată. 

După aceea, ideea de a câștiga har, din perspectiva noastră este deja în funcțiune. Dacă faci 

servicii cu dăruire, dacă ești sincer, dacă tu faci acest serviciu împreună cu alții atunci câștigi 

puncte de ajutor în ascensiune; când ascensiunea necesită și tu nu ai sută la sută necesarul 

cerut. Apoi, la acest punct în ascensiune ai putea avea nevoie să sari o treaptă sau să accelerezi 

evoluția ta. În acest fel harul vă poate ajuta.   

 

Harul vine, într-adevăr, dintr-un angajament făcut cu toată inima și cu sinceritate. Poate ai 

auzit de diferitele nivele de caritate. În Kabbala una din treptele carității este unde dai și 

semnezi cu numele tău și toată lumea știe că ai dat 10,000$ către serviciile sociale. Dar acolo 

este un alt nivel de caritate, și anume, atunci când rămâi anonim. Nimeni nu știe și tu nu vrei 

ca cineva să știe. Este ca și cum acesta ar fi un nivel mai înalt și în analogie ar fi ca și cum ai 

câștiga mai multe puncte când faci aceasta rămânând anonim care este opusul primului tip de 

caritate. Dar și primul tip rămâne bun. În sfârșit, tu donezi iar punctele tale sunt mai mari 

atunci când nu aștepți recompensă. O faci doar pentru puritatea de a face serviciul. 

 

Este un mare serviciu ca să te îngrijești de funeraliile cuiva, deoarece nu vei primi o recompensă 

de la acea persoană, care este deja moartă. Deci, ceea ce am făcut este în sensul celui mai 

înalt nivel de caritate, în cel mai mare nivel de har, nu am făcut-o pentru a obține credite de 

recompensă, dar numai cu scopul de a o face. În consecință, primești mai multe puncte de 

grație, dar nu o faci pentru grație ci o faci numai pentru bucuria de a servi.        

 

Următoarea Sesiune de Întrebări și răspunsuri este pe 13 Iulie la ora 16:30,ora Arizonei 

 

Jane Scarratt 

Coordonatoare națională GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com 

 

 

 
 

mailto:janescarratt@gmail.com
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Raportul Orașelor Planetare de Lumină 

 

  

  

  

Lin Prucher  

Coordonatoare Internațională OPL 

linprucher@groupofforty.com   

 

Cum să Mediatizezi Întâlnirile  

Grupului Orașului Planetar de Lumină al tău? 

 

Grupurile Orașelor Planetare de Lumină se întâlnesc periodic. Cine știe despre întâlnirile 

voastre? Le consideri deschise altor lucrători de lumină care gândesc asemănător? Cum poți 

să-i faci să știe? 

 

 

 

  

Postere afișate local, inserții în ziarele locale, iar mai apoi, în mod sigur unde este mass 

media digitală – sunt mai multe căi decât știu eu despre ele. În acest articol sunt câteva 

postere drăguțe desenate de către Grupul celor Patruzeci din Brazilia. M-am gândit că ar fi 

bine să le vezi. Cum ar putea cineva să reziste acestor invitații?    

   

mailto:linprucher@groupofforty.com
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Oh, ce întâlniri! Unele Orașe Planetare de Lumină australiene se întâlnesc cu noile persoane, 

cu o oră înainte de meditație astfel încât ei pot să le arate cunoașterea proiectului. Poate s-

ar putea să vă placă să încercați această idee. 

 

Bucurați-vă! 

Vă trimit tuturor binecuvântări cu Lumina Omega, 

Lin   
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Dorim să extindem un călduros bun venit următorilor noi membrii care s-au alăturat 

Grupului Celor Patruzeci între 18 mai și 18 iunie 2019. 

 

 Nume 

Orașe State Țara 

Amy Tryon SC SUA 

Brigitte Bochum 
 

Germania 

Cristina Quarteira 
 

Portugalia 

Deborah Igo CA SUA 

Fred Lexington MA SUA 

Jaoa Quarteira 
 

Portugalia 

Mara Gent 
 

Belgia 

Marlene Faro 
 

Portugalia 

Ocean Yorks York UK 

Rosalie Fitchburg MA SUA 
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Învățături de la Sfânta Treime 

  

Vă cer să suspendați orice cenzură, toate blocajele și să fiți deschiși 

pentru a recepționa energia prezenței noastre în încăperea voastră și 

în conștiințele voastre. Fiți atenți la conștiinciozitatea și sensibilitățile 

unui grup înalt trăitor de pe alte tărâmuri. 

 Ei interacționează cu voi prin conștiința voastră și câmpul vostru energetic. 
 Fiți receptivi la această interfață cu domeniile înalte. 
 Fiți atenți la noi, ca la niște ființe expansive și iluminate. Noi suntem ființe care pot 

trimite o energie puternică în lumea voastră. 
 Dacă voi sunteți receptivi, atunci veți recepționa și vă veți extinde câmpurile voastre 

energetice. Această expansiune va șterge orice problemă particulară pe care o aveți în 
karma voastră și vă va ajuta în curgerea pozitivă a câmpului vostru energetic.  

 Nucleul energiei voastre înalte se mișcă. Este ca un râu care a fost blocat, ca și cum 
un trunchi de copac l-ar opri. 

Încercați să vedeți râul curgând liber în albia sa. În cazul nostru nu poate curge liber 

deoarece un trunchi de copac blochează albia. 

 Acum vorbim de o intervenție puternică în josul râului. 
 Dintr-o dată, trunchiul este înlăturat și râul curge. 
 Gândiți-vă la acest lucru ca și cum v-ar bloca pe voi înși-vă orice blocaj în sănătatea 

voastră sau în karma vieții voastre. 

Vă puteți aștepta ca aceste blocaje să fie tratabile. Curgerea poate fi total deschisă și voi vă 

veți simți ca niște ființe Cinci Dimensionale. Aceasta este ceea ce noi vrei și aceasta este 

ceea ce voi vreți.  

 Concentrați-vă acum asupra oricărui tip de blocaj care vă afectează. 
 Vă trimitem impulsuri de energie pe care voi le puteți expanda. Simțiți această 

expansiune. Expandați-le în orice direcție aveți nevoie...în sus, în jos, înapoi, înainte, 
dimensional, holografic. 

 Simțiți expansiunea întregului vostru câmp energetic. 
 Simțiți strălucirea luminii radiante albastre. Trimiteți această lumină membrilor 

familiei vioastre, animalelor...concentrați=o în ceea ce voi vreți să se manifeste în 
timpul acestei vieți, în acest proiect, pe această planetă. 

 Concentrați-vă pe mișcarea câmpurilor voastre energetice și asupra câmpurilor de 
energie ascensională. 

Învățături de la sfânta Treime, Cartea a doua, Capitolul întâi de David K. Miller 
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Jane Scarratt 

Coordonatoare națională GOF în Australia 

janescarratt@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

Raport pentru luna iunie 2019 al Consiliului Bătrânilor  

De David K. Miller 

 

(Notă: Șapte membri seniori din GOF sunt în acest Consiliu și se întâlnesc lunar pentru a 

discuta problemele referitoare la ascensiune și la Grupul celor Patruzeci.) 

Consiuliul discută în detaliu despte cât sunt de pregătiți locuitorii planetei noastre pentru 

ascensiune. Dacă situația pe planetă se deteriorează vor fi mai multe persoane care se vor 

întoarce către munca spirituală? Tehnologia ascensiunii spirituale include bilocația și 

strălucirea, acestea sunt familiare nouă dar necunoscute marii majorități a locuitorilor 

planetei. 

Este pământul gata pentru ascensiune? Partea pozitivă este că lumea a început să fie mai 

deschisă către extraterestrialitate, dar în același tim persoanele opun rezistență în 

recepționarea comunicațiilor telepatice provenite de la ființele înalte ce lucrează la 

vindecarea planetară. Noi trebuie să învățăm lumea despre conflictele de pe Pământ dintre 

spiritualitate și tehnologie și să promovăm soluțiile spirituale la problemele noastre 

planetare.    

Cum putem noi crește frecvența și vibrația lumii? Ar trebui ca Grupul Celor Patruzeci să 

predea mai mult pe teme spirituale precum ascensiunea, evoluția planetară și Cinci 

Dimensionalul? O soluție ar fi de a menține de a menține lucrările în curs ale Grupului Celor 

Patruzeci și sper că acest lucru va atrage persoanele potrivite în munca noastră. Aceia care 

trebuie să facă munca noastră și proiectele ne vor găsi și ni se vor alătura. Noi va trebui să 

mailto:janescarratt@gmail.com
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mediatizăm mai mult pentru a face cunoscut lumii cine suntem și care este credința și 

misiunea noastră. 

 


