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Templul Arcturian din Brazilia 

By David K. Miller 

 

În urmă cu aproximativ 10 ani, Juliano a canalizat informații despre un proiect 

pentru construirea unui Templu Arcturian pe planeta Pământ. Scopul acestui 

templu ar fi să dețină și să concentreze energia Arcturiană din dimensiunea a 5-a 

pe Pământ într-o locație fizică. În 2012 Gudrun și cu mine am plecat în Brazilia 

pentru a ajuta la descărcarea unui cristal eteric Arcturian și pentru a face un 

webinar lângă Sao Paulo. Am aranjat sa avem o ceremonie specială la Serra de 

Bocaina National Park, care este la aproximativ 250 de mile de Sao Paulo. După 

atelier, un membru din Grupul de patruzeci din Brazilia, Guillermo Mellado din 

Curitiba, a construit templul cu donații de la membrii și prietenii GOF. El a 

construit templul într-un adapost din interiorul Parcului Național Serra de Bocaina. 

Constructia  este situata la aproximativ 180 de mile de Sao Paulo. Jose Milton 
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este proprietarul pamantului și i-a dat permisiunea lui Guillermo să construiască 

Adapostul pe proprietate. Jose supraveghează acum întreținerea și reparațiile la 

Templu și găzduiește meditații acolo. Designul templului este o combinație a unei 

structuri bazate pe un Navajo Hogan și un tipi Nativ American. 

  

Cel mai apropiat oraș de Templul Arcturian este Sao Jose de Barriero din statul 

Sao Paulo. În ultimii ani, mulți membri GOF din Brazilia au vizitat templul. Recent 

Jader Souza ,membru Gof, a vizitat templul si in discutiile sale cu proprietarul 

terenului , Jose Milton, Jader a aflat ca Templul are nevoie de cateve reparatii 

majore.Templul este situat în Pădurea Tropicală Atlantică, iar ploile de vară au 

provocat daune semnificative fundației, ceea ce a dus la scurgeri de apa în 

interiorul clădirii templului. 

În discuțiile cu consiliul consultativ al GOF, am decis să demarăm o campanie de 

strângere de fonduri pentru a ajuta la finanțarea reparațiilor necesare. Costul 

estimat pentru repararea fundației este de aproximativ 3.000 de dolari. În plus, 

dorim să înființăm un fond de întreținere pentru îmbunătățirile viitoare, care va 

include construirea unei băi la locul templului. Jose ne spune că mulți dintre 

oaspeții săi sunt budiști care vizitează site-ul, iar templul atrage deja multe 

Seminte stelare din Brazilia.  

Sunt foarte încântat de munca care se face, și Marcela, un membru GOF din San 

Diego, a înființat o adresă specială de PayPal pentru donații.  

 

 

Adresa este :   arcturiantemplebr@gmail.com 

 

 

Dacă simtiti aceasta, vă rugăm să nu ezitați să faceți orice contribuții, indiferent 

cât de mici, și să trimiteți banii la adresa de e-mail respectivă. Acest lucru ne va 

ajuta sa mentinem si sa reparamacest frumos Templu Arcturian. Am inclus în 

acest articol două imagini ale templului pentru recenzia dumneavoastră. 

 

 

 

mailto:arcturiantemplebr@gmail.com
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Raport martie 2022 
 

Avem un inceput bun în acest an. În ianuarie am adăugat un nou Oraș planetar de 

Lumină din Valle de Tonantzin Tlalli in Mexic și Rezervația Oceanică Planetară de 

Lumină a Corazon Cristalino din Columbia, la rețeaua noastră globală. Suntem foarte 

încântați să construim energia în ambele țări frumoase și recunoscători pentru 

devotamentul și contribuțiile Semintelor Stelare și Lucrătorilor în Lumină în aceste 

orașe. Bravo!! 

  

Luna aceasta vom activa două noi Rezervatii oceanice planetare în Columbia; Abuela 

Tortuga duminică, 13 martie, la 10 am (Arizona time), și Mama Dragon pe 26 martie, la 

10 am (Arizona time). Încurajăm toți membrii GOF să participe la aceste activări 

minunate. 

  

Următoarele sunt activările: 

  

Santa Isabel, Columbia 

Curitiba, Brazilia 

Chapultepec, Mexic DC 

Aguascalientes, Mexic 

Malinalli, Mexic 

Remedios, Columbia 

  

Comitetul PCOL  apreciază reactia pe care o primim de la PCOL cu privire la 

îmbunătățirea participării la reuniunile rețelei globale PCOL. Următoarea întâlnire 

trimestrială PCOL Network este pe 24 aprilie, la ora 12 pm Arizona(time). 

 Să salutăm noua noastră Rezervație de Lumină a Oceanului Planetar de Corazon 

Cristalino din țara Columbia la rețeaua globală PCOL. 

  

Corazon Cristalino însemnând "Inima de cristal" este situat în apropiere de orașul Niqui 

din provincia Choco de pe coasta Pacificului din Columbia. Are o populație de peste 

8.000 de oameni, dintre care peste 60 la sută își câștigă existența în industria 

pescuitului. 
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Rezervatia Oceanica are un diametru de 2 km si este considerata un loc cu torul special 

din punct de vedere energetic. Se numește "Golful Tribuga", unde trei curenți maritimi 

importanți converg și unde balenele vin să se reproducă și să se împerecheze. 

 

Din păcate, există o dezbatere în curs de desfășurare cu privire la posibila 

construcție a unui port în acel loc, deoarece actualul președinte Iván Duque 

încearcă să consolideze  si dezvolte infrastructura pentru transportul maritim, 

sperand ca acesta sa fie un nou impuls. Complexul include construirea de 

coridoare rutiere, căi ferate și o conductă de petrol pentru a stimula comerțul 

dintre Columbia și Asia. Progresul Proiectului Arhimede a fost oprit, în așteptarea 

unui diagnostic de mediu. În plus, comunitatea se confruntă cu influența 

întunecată a traficului de droguri, care a făcut multe daune populației și 

economiei. 

  

Coordonatorul, Martha Inez Perez Arenas, și cei șase membri ai săi au decis să 

creeze o rezervație oceanică: 

"Îmi este clar că intervenția umană este indispensabilă pentru a putea ajuta și 

ancora ajutorul pe care ni-l pot oferi frații noștri Arcturieni pentru a ajuta acest 

important punct de energie planetară." 

  

Binecuvântări 

Bob  
 

 



 

5 
 

Consilierea semințelor stelare 
 

 

Dragă Gudrun, 
Aud conceptul că Pământul este o planetă a „Liberului Arbitru.. Mă puteți ajuta să 
înțeleg ce înseamnă să ai liber arbitru pe o planetă? Există planete fără liber arbitru? 
Cum ne afectează liberul arbitru creșterea sufletului? 
Curios 
  
Draga curios, 
 

Pot să împărtășesc cu tine ceea ce înțeleg despre liberul arbitru. Sunt sigur că există 
mult mai mult despre liberul arbitru decât ceea ce știu. 
  
Când ne încarnăm pe Pământ, ni se oferă o imagine de ansamblu asupra vieții pe care 
ne-o asumăm. Suntem îndrumați să alegem o viață care optimizează oportunitățile 
pentru lecțiile noastre de viață și creșterea sufletului nostru. 
 
 Chiar dacă poate părea o predestinare să ne fi previzualizat viața inainte, tot avem 
libertatea de a face alegeri. 
 Alegerile noastre ne afectează creșterea sufletului. Pe măsură ce creștem în 
conștientizare și ne extindem conștiința, înțelegem modul în care alegerile noastre îi 
afectează pe ceilalți și afectează planeta. Apoi, putem face alegeri care să accelereze 
creșterea noastră spirituală și evoluția sufletului nostru. 
 Juliano ne-a spus că există planete care nu au diversitatea pe care o avem pe planeta 
Pământ. În plus, structura socială poate fi mai rigidă, cu limitari in a face alegeri. El ne-a 
spus că Ascensiunea  pe planeta Pământ este o realizare puternică în călătoria noastră 
sufletească. 
 Putem călători în univers cu viteza gândului. Facem alegeri în fiecare zi, chiar și despre 
gândurile noastre! Gândurile noastre ne afectează bunăstarea și afectează lumea din 
jurul nostru! 
  
Sper că acest lucru vă luminează un pic. Vă mulțumesc pentru întrebare. 
  

Cu drag, Gudrun 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 
 
 
 
 

mailto:gudrunaz@yahoo.com


 

6 
 

 

Bună ziua Lucrătorilor în Lumină și Seminte stelare! 

În această lună am crezut că ne vom uita la un Super Seven Crystal (Melody 

Stone sau Sacred Seven). Am în colecția mea și de multe ori o port - a se vedea 

fotografia.  

  

Se compune din șapte cristale într-unul singur - acestea sunt: 

•         Ametist - rezistență, stabilitate, protecție, purificare 

•         Cacoxenite - trezire spirituală, curățire spirituală, ridicarea vibrațiilor. 
•         Clear Quartz - curățarea, curățarea, amplificarea, transmiterea / 

primirea conexiunii la sinele superior. 
•         Rutile - forta, spiritul mental accelerat al corpului, extinderea 

constientizarii, eliberarea de energie nedorita, capacitatea psihica. 
Smokey Quartz - împământare, curățare, curățarea energiei negative. 

•         Goethite - concentrare, vindecare emoțională și împământare. 
•         Lepidocrocite - comunicare cu sinele superior și tărâmul angelic, 

iubirea, empatia și vindecarea emoțională.  

 

 

 

„Super șapte” este bun pentru toate chakrele și gasesc ca acest cristal este liniștitor, 

cald, pașnic, cultivator, vindecator, protejeaza, echilibreaza, curăța, purifica 
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,împământeaza, ajutând la conectarea la sinele superior, și amplifica dragostea, 

conștientizare, și abilități fizice. Se potriveste bine de energiile mele. Cu ceva timp în 

urmă, în meditație, am fost înzestrat cu un cristal eteric de la Arcturieni la templul de 

cristal pe care l-am descărcat în „super șapte” al meu pentru a spori în continuare 

abilitățile sale de a crește și de a evolua impreuna cu mine si sa continui si eu sa ma 

dezvolt si cresc - Hrană pentru gând - am putea prin urmare, numi  cristalul meu un 

Arcturian Super Eight?!! Ele sunt destul de rare și, prin urmare, pot fi scumpe. 

  

Până data viitoare. Împreună în Conștiința Unității, 

Binecuvantari cu Lumina Omega 

Stefan 

Polbathc PCOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Grupului Celor Patruzeci în martie 2022. 



 

8 
 

  

 

Birgit Smothers  

Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 

 

 

Mesaje de la membrii GOF 

Bună din familia noastră Lakota! 

 

Ce este „Sundance”(Dansul Soarelui)? Sundance este o ceremonie de 12 

zile în care postești timp de patru zile și patru nopți fără mâncare sau apă. 

Am primit multe binecuvântări in Sundance, iar binecuvantarile nu pot fi 

cumpărate sau valorofcate cu bani.Si in ziua de azi sunt recunoascatoare ca 

mailto:birgit@groupofforty.com
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am apa sau ca-mi sufla un vanticel usor peste fata. Mă opresc și trimit 

multumiri brizei usoara amintindu-mi  și rugându-ma, ca o briza usoara m-ar 

racori, atunci când am fost in dansul de  preerie, și să mulțumesc in 

rugaciune atunci când ea a venit să ne răcoreasca pe noi toți. 

  

Ceremonia Yuwipi. 

 

Are loc atunci cand toată lumea se află într-o cameră cu toate ferestrele 

acoperite și nu intră lumină deloc. Există un altar amenajat, iar Medicine 

Man este legat într-o pătură. Totul se face în limba Lakota. Spiritele vin și 

vindeca persoana sau familia care cere ajutorul. De asemenea, ei lasă si 

trimit binecuvântări pentru toți oamenii care au venit să se roage pentru ei, 

aceasta este tot ce voi spune despre acea ceremonie. Kenny Farmer 

(imaginea de mai jos) profesorul meu, a fost capabil de a efectua această 

ceremonie și a ajutat mulți oameni în acest fel. 

  

Întotdeauna mi-a plăcut să stau în Inipi (Coliba calda). Asi putea asculta in 

permanenta învățăturile Lakota. 

Modul Lakota m-a învățat disciplina despre cum să-mi construiesc caracterul 

și încă fac pași de copii. Un lucru pe care îl știu sigur este că nimic nu este 

imposibil, am văzut miracole. Prin credință, rugăciune și compasiune. 

  

Spiritele au mereu grijă de noi, m-au condus la voi toți, la Grupul de 40, o 

singura inimă, o singura minte, un singur spirit. Noi deținem o mare putere. 

Ma simt umila atunci când cineva conduce o meditație, aduce lacrimi în ochii 

mei, deoarece vine de la puterea inimilor noastre. 

  

Pam 

Pseudonim- Pehin'Ska 

Toate relațiile mele 
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Toate meditațiile sunt plasate pe paginile web. Există, de asemenea, o listă de 

email-uri pentru oricine care ar dori ca înregistrări de meditații sa le fie trimise, 

astfel încât acestia să le poată descărca pentru a le asculta în orice moment. Doar 

trimiteti e-mail la : janescarratt@gmail.com 

  

De ce este important să ne unim în meditația de Biorelativitate? 

Scopul nostru este de a aduce vindecare și sprijin Mamei noastre Pământ. De 

asemenea, dorim să învățăm să ascultăm ce ne comunică Pământul, atât în grup, 

cât și individual. Lucrăm pentru a aduce Echilibrul pe Pământ; in Biosfera ei; in 

Noosfera ei sau centura minții din jurul Pământului; in regnurile ei care includ 

umanitatea în ansamblu, întregul regn animal, întregul regn vegetal, întregul regn 

mineral. În mod normal, ne concentrăm pe o anumită situatie sau zonă, dar, foarte 

important, aducem, de asemenea, Echilibru întregului Pământ, astfel încât 

Echilibrul să poată fi atins cu intenția de binele cel mai inalt al tuturor celor 

implicati și cu cea mai mică distrugere la nivel global. 

  

Grupul de patruzeci de membri prezintă meditații în engleză, germană, 

spaniolă, portugheză, română. Există o listă cu paginile web unde sunt  link-uri 

pentru a descărca orice înregistrare. 

https://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/ 

  

Există 74 de meditații GOF de Biorelativitate, enumerate în februarie 2022 care au 

fost prezentate de echipa din SUA, Australia, Noua Zeelandă, Brazilia, România și 

Germania. Aceasta nu include numeroasele meditații GOF prezentate la Templul 

Arcturian din Spania, meditațiile din Argentina sau numeroasele meditații PCOL 

prezentate în jurul planetei. 

  

Comitetul de Biorelatitate pregătește un Proiect de Inregistrare/gestionare a 

Biorelativității pentru a afla câți participanți și câte minute reale sunt petrecute în 

meditații concentrate de biorelativitate GOF. Vom include toate țările în acest 

proiect. 
 

mailto:janescarratt@gmail.com
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tGtdwwPUKFa3eo8IjQxhkpk8kmillUeKTtfulde-Rm5bXJE2ZuSE5-aOP6Keb77Fp2pqWnYgscNxaLdqPWYqi0uOabj80Wl1TBTK7HNJBzD5p15lu4Z55NRDGl29nWehJ8tioii9PKC78rUoCHs4TEq67F5weUzD9dfvfbIzxcGbU1M5r5bXZFztUP3YTfQwnUK-AYjg7Mdjd3Nw3EhDiI6SLm29K7ns3WdHRfjaHJU=&c=fUmcePH_Ijofqbooh1YNTu9sywPI83NM9bQCZzmncO3YiyvdMsRRHQ==&ch=TlLj0zcuxq-QqS5nWwuFzYhyiwaH-2FbZIS7yh62ZxmChiQbiCt8dA==
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