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Teoria undelor radio si viteza gandului  

 Juliano, canalizat de  David K. Miller 
 

Am studiat teoria undelor radio de-alungul mai multor ani si compar deseori propagarea radio cu 

undele mentale sau ale gandurilor. Suntem fiinte bio-magnetice si undele gandurilor noastre au 

caracteristici asemanatoare cu proprietatile electromagnetice ale undelor radio. Undele radaio 

calatorsc cu viteza luminii, care este cea mai mare viteza care un obiect poate sa atinga, 

186000 mile/secunda. Aceasta este o viteza enorma. Juliano ne aduce aminte in repetate 

randuri ca totusi undele mentale sunt instantanee si de aceea mai rapide decat viteza luminii. 

Gandruile voastre va pot proiecta prezenta peste in tot in galaxie intr-un singur moment. De 

aceea, undele mentale sunt capabile sa calatoreasca cel mai rapid in acest univers. Ca fiinta 

bio-magnetica asadar putem sa primim instantaneu unde mentale ca o forma de comunicare 

electromagnetica din taramurile mai inalte. Este ajutator sa fim intr-o stare de constiinta mai 

inalta astfel incat propria receptivitate la campuri si unde mentale din alte taramuri mai inalte sa 

fie mai accentuata. Putem sa primim ganduri si unde mentale de la alti oameni de pe Pamant 

cand ne aflam intr-o stare de receptivitate. Undele mentale si gandurile, asemanator undelor 

radio, pot sa calatoareasca in jurul Pamantului acoperind toate tarile si oamenii. Un medium 

poate sa perceapa ganduri de la alti oameni de pe Pamant precum si ganduri sau energii 

mentale de la fiinte din alte taramuri. Undele radio sunt influentate de ciclurie solare, de 

ionosfera, de anotimpuri si de momentul sau timpul dintr-o zi cand sunt transmise. Unele unde 

radio sunt mai bine percepute sau interceptate in timpul noptii decat in timpul zilei de exemplu. 

Interesant este ca multi mistici si mediumuri au raportat ca sensibilitatea sau capacitatea lor 

perceptuala fata de taramurile mai inalte este mai buna sau mai inalta in timpul noptii, iar altii au 

raportat o intetire a acestei capacitati in locuri si lacase sacre de pe intreaga planeta. La 

inceputul activitatii mele ca si canalizator, calatoream deseori catre locuri activate si sacre in 

Sedona, Arizona, pentru a-mi creste receptivitatea fata de arcturieni. Sunete si cuvinte sacre 

cum ar fi cele in ebraica sau sanscrit pot sa ajute de asemenea la ridicarea si accentuare 

receptivitatii mediatice la energiile mentale si undele gandurilor maestrilor ascensionati. In 
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evolutia noastra ne aflam abia la inceputul explorarii naturii si abilitatilor puterilor noastre 

mentale. Sper ca putem folosi aceasta abilitate pentru a accelera evolutia umanitatii. 

 

 
 

Raport ianuarie 2021 

Un an nou fericit tuturor. Pornim intr-un mod fabulos in noul an in proiectul nostru activand 
imediat chiar 2 Orase de Lumina Planetare in aceasta luna in Buenos Aires, Argentina pe 9 
ianuarie si in York, Marea Britanie pe 17 ianuarie. Anticipam crearea mai multor Orase de 
Lumina in Agentina, Cile, Peru, Uruguay, Columbia, Costa Rica, Cuba, Mexic, Australia, Brazilia 
si SUA. Asadar ne aflam in timpuri foarte speciale pentru proiectul nostru si iata incepem 
minunat anul nou. Comitetul PCOL si-a propus pentru 2021 ca obiective continuarea cresterii si 
intaririi retelei PCOL in anul repararii planetare. Aceasta include sa exploram impreuna cai sa 
urmarim ce se intampla dupa activare si sa asiguram ca participantii isi menti interesul, 
entuziasmul si folosesc uneltele corespunzatoare, pentru ca iata proiectul nostru creste rapid, si 
de asemenea sa cautam cai sa impartasim mai multe in reteaua PCOL globala.  
 
Incepem anul prin a invita diferite PCOL sa vorbeasca despre activitatile lor la intalnirile de 
activare a PCOL regulate. Este o oportunitate pentru noi toti sa devenim mai conectati si sa 
invatam despre si de la ceilalti si din reteaua globala. Energia si participarea voastre vor 
conduce la intaria si cresterea retelei PCOL, vor afecta in mod pozitiv noosfera, si vor ridica 
vibratia Mamei Pamant Gaia precum si va oferi sprijin si o incurajare tuturor membrilor. 
Incurajam toti membrii sa participe la aceste activari, pentru ca fiecare dintre voi sprijina cu 
propria energie minunata aceste activari, intareste reteaua globala si aceste intalniri sunt o 
oportunitate de a ne cunoaste mai bine. 
 
Haideti sa le uram Bun Venit noilor Orase de Lumina activate in Argentina: Rio Cuarto in 
Cordoba si Vicente Lopez in capitala Buenos Aires. Cu acestea s-a ajums öa nu numar de 5 in 
total in Argentina.  
 

Pe masura ce anul 2020 se apropie de sfarsit, haideti sa constientiuam si sa celebram cat 
de mult am mers mai departe in acest an provocator pentru toti. A fost foarte frumos sa 
fim martori cum intalnirea noastra regulata a adus mai multa lumina tuturor comunitatilor 
cu orase de lumina si de asemenea sa vedem numarul nemaiintalnit de mare a oamenilor 
care au creat noi orase de lumina planetare unde traiesc pe acest glob. Entuziasmul, 
dedicatia si munca voastra acerba au constituit cheia acestei cresteri si extinderi 
deosebite. Personal ma simt coplesit de sprijinul vostru, de dedicatia voastra, amandoua 
fabuloase, in si pentru acest proiect. Impreuna vom continua sa folosim acest momentum 
in 2021 pe masura ce cream o platforma de baza si un focus pentru reparatia planetara si 
manifestarea unei noi viziuni pe Pamant pentru umanitate. Merita sa trecem prin datele si 
rezultatele muncii noastre din 2020. Au fost activate 10 noi orase de lumina planetare, 
inclusiv Santiago de Cali, Bella Suiza si Punta del Este, in Columbia in noiembrie, si 2 noi 
rezerve oceanice de lumina planetare in SUA (Stuart, Florida and Punta Figuera, Puerto 
Rico. In decembrie au fost activate mai departe noi orase de lumina planetare in Naples, 
Florida and Cordoba, Argentina. Asadar 4 tari din America Latina -sau alaturat retelei de 
orase de lumina planetare: Ecuador, Peru, Columbia si Costa Rica. Avem deja planificate 
pentru inceputul lui 2021 alte activari pentru orase de lumina planetare in Marea Britanie, 
Costa Rica si Argentina si asteptam sa vina si mai multe in America Latina, Australia, 
Mexic si SUA. 
 
Am initiat o noua intalnire a proiectului PCOL in limba spaniola, care este tinuta o data in 
fiecare trimestru. Am adaugat pe paginile web ale proiectului PCOL noi informatii si 
meditatii, de exemplu un video cu o durata de 10 minute in limbile engleza si spaniola, 
care prezinta proiectul. Manualul PCOL a fost revazut si actualizat pe pagina web. 
  
Am extins legaturile si contactul catre voi toti, si cautam dedicat idei si propuneri de la 
intreaga comunitate si pentru intreg proiectul, cu totii cautam cai de a intari si largi reteaua 
globala PCOL si interactiunea noastra. Ca un prim rezultat am schimbat formatul 
intalnirilor globale si ca urmare participarea s-a marit corespunzator. 
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In fata crizei COVID-19, am oferit ghidare si sprijin tuturor oraselor de lumina planetare in 
aceasta provocare. Am efectuat si un studiu global asupra modului in care membrii PCOL 
se confrunta cu pandemia si ce solutii au gasit fiecare pentru a se confrunta cu acest 
virus. 
 

Finalizand, am prezentat in cadrul conferintei anuale 2020 o cale prin care proiectul 
PCOL poate participa si contribui cu ajutorul tuturor la repararea planetara. 
 

Va multumesc tuturor pentru contributia voastra.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Río Cuarto este un oras argentinian din sudul provinciei Córdoba. Villa Dalcar (vecinatatea 
aleasa pentru activare) este considerata un habitat cu o mare biodiversitate aflat langa un lac 
artificial creat in 1943 si de-alungul raului care trece prin oras si care gazduieste mai mult de 70 
de specii de pasari isi animale. Una din provocarile si obiectivele cele mai importante ale 
Orasului de Lumina Planetar este de a prezerva ecosistemul si de a conserva mediul 
inconjurator si dezvoltarea acestuia. 
 
Dupa activarea orasului de lumina Villa Dalcar din Cordoba, coordinatoarea a spus: suntem 
foarte entuziasmati si bucurosi de energia imensa si de dragostea inexplicabila simtita la 
activarea orasului nostru. Este o onoare sa fim capabili sa impartasim cu voi ceea ce simtim in 
oras. Dorim sa multumim intregului Grup de 40 pentru toata dragostea si bucuria care a fost 
impartasita. Vom asigura ca dragostea noastra si puterea energiei arcturiene sa fie imprastiate 
si extiinse in intreaga Argentian si reteaua oraselor de lumina. 
 
Orasul Vincente Lopez este localizat in nordul unei zone metropolitane din Buenos Aires 
aproximativ la 20 de km in afara Buenos Aires-ului. Are o populatie de ca. 35000 de locuitori si 
a fost fondat in 1912 prin constructia trasei de cai ferate Belgrano. Orasul de Lumina Planetar 
este localizat in vecinatatea numita Munro din cadrul orasului Vicente Lopez. 
   
Dupa activare, coordinatoarea a declarat: pot sa spun ca duminica, o zi dupa activare, m-am 
simtit foarte bine. In timpul meditatiei m-am conectat mai rapid si am foarte emotionata, mai 
mult decat de obicei. Si primul lucru pe care l-am observat a fost ca energia a fost diferita si ca 
am putut sa o vad in animalele mele care erau foarte linistite si la plantele mele. De acum 
incolo, obiectivul nostru principal este de a mentine energia, ceea ce sper ca vom reusi cu multa 
dragoste!! 
 
Veniti sa ii intalniti pe fratii si surorile noastre din Australia la prima noastra inaltnire 
internationale din 2021 pe 24 ianuarie. Suntem o familie si vrem sa nie sprijinim reciproc in 
acest proces de vindecare planetara. Pe masura ce ne intalnim repetat si ne cunoastem mai 
bine si ne sprijinim, construim constienta unitara si ne intarim personal si de asemenea si 
reteaua globala PCOL. 
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Intrebar si raspunsuri 
Draga Juliano, pe masura ce numarul oraselor de lumina planetare creste pe planeta ma 
intreb daca exista un anumit numar minim de PCOL care ar putea schimba constiinta 
Pamantului la un nou nivel si ce efect va avea asupra planetei si a conexiunii acestuia cu 
Pamantul 5D? 
 
Defapt acest number este foarte important si puternic si noi am crezut ca numarul aproximativ 
cautat ar fi de 140. Dar dati-mi voie sa clarific. Puterea oraselor de lumina planetare PCOL in 
total depinde de 2 factori: numarul de PCOL si puterea arcan a fiecarui PCOL. Ok, sa zicem ca 
aveti 140 de PCOL, dar daca acestea nu sunt destul de puternice si actrivev si nu emit o putere 
arcan destul de mare, atunci puteti sa aveti si 500 si poate nu ar fi de ajuns. Asadar, criteriul 
numarul 1 este dezvoltarea unei puteri arcan corespunzatoare a orasului de lumina. Asumand 
ca fiecare PCOL va depasi un anumit nivel in puterea sa arcan, am putea spune atunci ca 140 
de PCOLs ar putea avea un efect foarte puternic asupra planetei.   
 
Vedem efectul celei de-a 100-a maimuta cand privim aupra Americii de Sud. Exista o explozie 
de activari si oamenii doresc sa munceasca cu multe orase de lumina planetare pentru ca 
inteleg intuitiv aceasta calre de a vindeca planeta. Asumand ca se ajunge la acest numar cheie 
de orase de lumina, cand vorbesc despre o putere arcan corespunzatoare, nu spun ca trebuie 
sa fie ca Shangri-La sau perfect, dar ca exista o energie activa care actioneaza in acel PCOL, 
se poate simti. Asadar sper ca acest entuziasm arcan poate sa fie generat nu numai in America 
de Sud, dar pe intreaga planeta.  
 
Celelalt factor este reteaua. Asadar aveti un numar de 140 de PCOL si apoi puterea de 
interactiune pentru ca inca aveti de a face cu dimensiunea a 3-a si este greu, in afara de cazul 
in care aveti o retea pentru a ridica forta e interactiune a fiecarui PCOL cu planeta. Suma 
intregului este mai mare decat fiecare parte individuala si aceasta se aplica si la orasele de 
lumina. Voi lucrati su suma – o putere care transcende fiecare oras de lumina. Aceasta este o 
unitate care se transmite si care va conduce la un entuziasm de a activa alte orase de lumina. 
 

Idea proiectului PCOL este ca fiecare oras poate sa isi foloseasca puterea pentru a vindeca 
propria regiune in loc sa astepte un fel de vindecare in grup la nivel planetar sau 
guvernamental. De exemplu, proiectul PCOL si practicele din cadrul acestuia ar constitui o cale 
interesanta de a vindeca planeta de COVID-19. Puteti sa dezvoltati o zona libera de COVID 
folosind tehnica shimmering-ului pentru si in orasul de lumina. 
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Sa intalnim membrii din intreaga lume 

Booker Evans 

Numele meu este Booker Theodore Evans. Sunt un 

student. Studiez curent matematica aplicata si teoria 

muzicii. Am lucrat ca psihiatru dar m-am retras din acest 

domeniu in 2014. Inainte de medicina, am lucrat in domeniul 

energiei nucleare pentru securitate, ca geodez, si ca 

actuar. Ambitia mea in acet moment este sa cant jazz la 

saxofon. Traiesc in West Hartford, Connecticut, cand nu 

calatoresc. Calatoria mea spirituala a inceput de cand ma stiu.  

 

Au existat mai multe traditii spirituale in casa noastra. Linia materna este o mixtuda 

afro, euro si nativa american. Bunica mea din partea tatalui a avut o credinta nativ-

americana care provenea din linia ei din North Carolina. Am observat-o pe bunica 

mea in timp ce ma plimbam cu ea prin padure. Linia mea materna este 

seminificanta pentru prezenta multor mediumuri si bunicul din partea mamei a 

urmat religia afro-cubaneza. Misticismul si multe limbaje au avut traditie in casa 

familiei mele. In colegiu am inceput sa studiez invataturile filozofice ale lui Yogi 

Ramacharaka si ale lui Paramahamsa Yogananda. Am inceput sa meditez si mai 

tarziu am studiat cu Dhyani Yahoo din fratia Meditatiei Sunray. Am meditat inca din 

anul 1972, am studiat pe langa aceasta si Tai chi si Chi Gong.  

 

In anul 2007 am intalnit o femeie in timpul unei excursii in desertul Arizonei, care 

mi-a dat o care scrisa de Barbara Marciniak, care a canalizat aceasta carte numita 

Pleiadienii. Am citit cartea dintr-o suflare si apoi am vizitat pagina ei. Dupa aceasta, 

am inceput sa uramresc mai multi canalizatori, printre care Darryl Anka, Wendy 

Kennedy si Brad Johnson. Acum 3 ani, l-am descoperit pe David Miller si am 

cumparat volumul 2 din Invataturile Triunghiului Sacru. M-am alaturat GOF acum 2 

ano si sunt acum in echipa de biorelativitate ca si moderator. Cea mai profunda 

lectie invatata in calatoria viatii mele a avut loc in ianuarie 1974. A fost o perioada 

de 3 zile in care nu am putut sa dorm si am avut multe vise lucide. Ma trezeam 

intermitentt dintr-un somn foarte agitat cu impresia ca am intalnit fiinte superioare si 

ca mi-au fost date anumite informatii stiintifice si metafizice legate de originea vietii, 

a galaxiei si a universului. Chiar si cateva informatii despre viitorul galactic mi-au 

fost date mai departe. Binecuvantari tuturor, Booker. 
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Consilierea semințelor stelare 
 

 

Draga Gudrun,   

poti sa ma ajuti sa inteleg «fulgerul» si cum sa ma pregatesc pentru acesta si sa il folosesc, fulgerul de 

lumina inaltdimensionala pe care Juliano l-a coborat in noi in meditatie. Si inca ceva, ce este acest fulger 

mai exact. Multumesc. 

 

 
  

Draga prietene, buna intrebare.   

Fulgerul este o coborare intensa de lumina pentadimensionala.  Este pentru a te pregati pentru 

ascensiune. Intentia este coborarea si de energie de inalta frecventa in corpul tau. 

 

Te pregatesti pentru aceasta coborare ridicandu-ti vibratia in mai multe feluri posibile. Poti sa citesti de 

exemplu texte sacre si inspirante. Poti sa mergi in locuri sacre. Poti sa te inconjori cu cristale si alte 

instrumente care iti hranesc si inalta sufletul! Te pregatesti de asemenea si printr-o gandire corecta. De 

exemplu: meriti sa ascensionezi, esti o samanta stelara intr-o misiune sacra. Din punct de vedere 

emotional te eliberezi de orice blocaje care te mentin intr-o energie joasa. Da drumul credintelor negative 

despre tine sa dispara din fiint ta si da-ti voie sa te vindeci de orice trauma care inca iti creaza durere. Nu 

accepta abuz de niciun fel. Fii constient ca este o fiinta divina si ca esti iubit neconditionat. 

 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

Am vrea să extindem căldurosul nostru bun venit următorilor noi membrii care s-au unit 

Grupului Celor Patruzeci între 18 decembrie 2020 si 18 ianurie 2021. 

mailto:gudrunaz@yahoo.com


 

7 
 

  

 

Birgit Smothers  

Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 

 

 

 

 

    Raportul Sfatului Batranilor 

Roata Medicinala si Familia Galactica 

Anuntam cu bucurie ca aceasta este o serie de 10 articole dintr-o canalizare din 2011 a lui 

Chief White Eagle prin David K. Miller. Aceste informatii sunt relevante pentru proiectele 

noastre de vindecare planetara si dorim sa aducem aceste informatii din nou in atentia 

membrilor nostri, mai ales ca avem un numar mare de noi membrii care inca nu au luat la 

cunostiinta aceasta lectura. In plus vom adauga si informatii actuale asupra rotii medicinale, 

transmise noua de catre Juliano. 

 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Partea a 4-a din 10: 

 

Folosind sistemul de feedback planetar al Pamantului poate sa fie o cale de a controla tiparele 

climaterice in anumite parti ale globului. Acesta mai poate fi folosit de exemplu si pentur a 

afecta eruptiile vulcanice, dar si pentru a declansa crutemure. Dafapt, prin acest proiect stiintific 

militar numit HAARP (High Altitude Auroral Research Program), prin care se propaga unde 

radio in ionosfera/atmosfera, se incearca decodarea sistemului de feedback planetar. In cele din 

urma se apropie catre rezultatul dorit, pentru ca intre timp acestia au inteles ca exista o 

frecventa de baza armonica pe Pamant. Exista un ton vibrator de baza la care vibreaza 

Pamantul. Toate planetele, toate stelele au o anumita frecventa vibrationala radio. Acesti 

oameni din cadrul acestui proiect HAARP experimenteaza ceea ce s-ar intampla, sau daca este 

posibil mai bine zis, sa se schimbe frecventa Pamantului. Ce se va intampla in acest caz? Asta 

este ce noi am numi sa te joci cu focul, pentru ca oamenii de stiinta nu inteleg toate motivele 

pentru care o planeta vibreaza la o anumita frecventa.  

 

Vreau sa vorbesc putin mai in detaliu despre frecvente planetare armonice pentru ca voi toti 

sunteti aliniati la frecvente armonice. Convergenta armonica si energiile acesteia din 1987 a fost 

o deschidere foarte importanta pentru multi dintre voi. Multi dintre voi ati fost sensibili la energia 

11-11-11 pentru ca si acesta a fost un moment sau timp cu energii armonice si de interactiune 

cu Pamantul. Astfel de deschideri cu energii armonice pot fi oportunitati pentru a comunica cu 

sistemul de feedback planetar pamantesc.  

 

Deschiderea 12-12-12 este un alt exemplu pentro o energie armonica planetara. Pana si 12-12-

11, este de asemenea un timp puternic pentru a comunica cu energii armonice. Astfel de 

activari pot sa devina o parte din sistemul de feedback planetar, de asemenea rotile medicinale 

si cercurile din lanurile de grau pot fi unelte pentru a interactiona cu campul energetic armonic al 

planetei. Aceste unelte pot fi folosite de catre multi oameni prin meditatii in grup, pentru ca astfel 

se poate comunica telepatic intr-un mod armonios cu Pamantul si ajuta la refacerea si 

stabilizarea sistemului energetic planetar.  

 

Sistemul de feedback planetar este afectat de dizarmonia care are loc pe planeta. Astfel de 

energii cauzatoare de dezechilibru si dizarmonie pot afecta vibratia planetara, si de aceea astfel 

afecta si sistemul de feedback planetar. Astfel de deschideri si alinieri cu energii armonice, cum 

ar fi cea experimentata de voi la 11.11.2011 sunt cai de a stabiliza campul energetic planetar. 

Iata acesta este una dintre cele mai puternice unelte in biorelativitate, stabilizarea luminii si 

frecventei armonice si crearea si mentinerea acesteia. 

 

Ok, lumina armonica/rezonanta are de asemenea diferite cicluri, astfel incat va puteti afla intr-un 

ciclu rezonant si ca atunci se poate crea o anumita armonie. Acelasi fenomen apare si in 

muzica unde unii oameni canta la o octava superioara sau inferioara frecventei originale. Inca 

armonizeaza cu intregul. Vreau sa intelegeti ca aceasta energie rezonanta si crearea energiei 

armonice/rezonante reprezinta una din cele mai puternice unelte in biorelativitate. Folosirea rotii 

medicinale, a cercului medicinal, poate accelera energia armonica si lumina armonica. Simpla 

creere si activare a unei roti medicinale stabileste un camp energetic armonios acolo unde este 

construita. Acel camp energetic armonic poate fi utilizat multidimensional, poate fi folosit pentru 

a trimite energie armonica catre sistemul de feedbacl planetar si poate fi folosit pentru a se 
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conecta cu ale roti medicinale de pe planeta. Cercurile din lanurile de grau sunt de asemenea 

astfel de unelte care pot fi folosite pentru alinierea frecventionala a energiei rezonante a 

Pamantului. 

 

Trebuie sa intelegem ca Pamantul are un tipar foarte complex de rezonanta/aliniere 

frecventionala. Ar putea fi necesare multe incercari de aliniere la frecventa armonioasa care pot 

fi exprimate numai in mustere geometrice foarte complexe. Astfel de tipare geometrice 

complexe pot fi exprimate/implementate in cercurile din lanurile de grau.  

 

Roata medicinala are de asemenea abilitatea de a face alinieri frecventionale pe Pamant, 

analog cercurilor din lanurile de grau. Roata medicinala nu este construita asa de complex cum 

sunt tiparele cercurilor din lanurile de grau. Ati vazut multe cercuri in lanuri de grau si acestea 

prezinta tipare geometrice complexe. Cateva din aceste tipare nu au fost vazute niciodata pe 

Pamant inainte si din aceasta cauta, nu se pot reproduce usor. Frumusetea rotii medicinale 

consta in: faptul ca este un tipar geometric foarte simplu. Acesta este astfel aranhat incat 

corespunde tiparelor de comunicare ale oamenilor, iar din cauza aceasta se ridica puterea rotii 

medicinale cand pasiti in cercul ei. Roata medicinala isi amplifica puterea de vindecare si de a 

intercomunica prin aliniere cu sistemul de feedback planetar prin prezenta voastra in interiorul 

ei, sau prin amplasarea de cristale in ea si facand din aceasta roata medicinala si vecinatatea 

sa un loc sacru.  

 

 


