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Criza Planetara 
By David K. Miller 

Din observatiile lor Arcturienii fac mereu referire la faptul ca noi acum 

experimentam o criza planetara. Sunt multe fapte care sustin aceasta observatie, 

incluzand problemele majore ale noastre legate de mediu si clima, furtuni si 

incendii, evenimente de extinctie in masa si bineinteles pandemia Covid-19.  Vor 

admite in cele din urma liderii panetari faptul ca suntem in criza planetara si vor 

incepe sa lucreze impreuna pentru a rezolva aceasta situatie? 

 Arcturienii ne-au sugerat ca noi sa consideram anul 2021 “Anul 

Reparatiei/Refacerii Planetare”. Imaginati-va cum s-ar schimba situatia pe planeta 

noastra daca ar exista o miscare mondiala de refacere a planetei, sustinuta de 

liderii nostri. 

 Ar putea fi o coordonare globala in toate eforturile de refacere, inclusiv 

legat de schimbarea climaterica, de curatarea oceanelor si munca protejarii 

biosferei la toate nivelurile. Imaginati-va cum ar fi daca guvernele mondiale ar 

lucra impreuna pentru a stopa extinctia in masa a plantelor si animalelor ce are 

loc acum. Integrarea intelepciunii spirituale cu stiinta ar putea fi noua directie 

folosita ca o unealta pentru a rezolva problemele lumii. 
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 In final ar fi o constientizare a locului nostru ce-l avem in galaxie si faptul ca 

si alte planete ca Pamantul, trec prin stagii de dezvoltare. Nici nu ma indoiesc de 

faptul ca noi trebuie sa ajungem la o intelegere planetara fata de aceasta criza 

planetara. Comunitatea internationala trebuie imediat sa inceapa sa lucreze 

impreuna pentru refacerea planetei noastre. Haideti ca noi, membrii Grupului de 

40, in anul ce urmeaza sa lucram cu totii si sa ne dedicam in meditatiile noastre si 

in munca oraselor de lumina planetare si de biorelativitate pentru refacerea 

planetara! 

 

 

 

 

 
 

Raportul Septembrie 2020 

Noutati de la Proiectul Oraselor de Lumina Planetare, 

August 

La intalnirea noastra Globala din 30 august 2020 am activat Orasul 

de Lumina Planetar(PCOL) si Rezervatia Oceanica de Lumina(PORL), 

Stuart din Florida si Orasul de Lumina Planetar Chia din Columbia. 

Si le-am urat bun venit in reteaua noastra. Suntem foarte 
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entuziasmati pentru crearea de energie in aceste tari frumoase  si 

recunoscatori  dedicatiei si contributiei semintelor stelare si 

lucratorilor de lumina din aceste orase. 

 Prima intalnire trimestriala globala pentru vorbitorii de limba 

spaniola a fost tinuta pe 23 august 2020 si a fost un mare succes. La 

intalnire am activat PCOL-ul Nunoa din orasul Santiago, Chile. Abia 

asteptam noi activari in America Latina, in tarile Peru, Ecuador, 

Columbia si Puerto Rico. 

 Stuart, Florida este noul nostru PCOL si primul PORL din USA. 

Find localizat pe Coasta de Est a Floridei, acesta are o puternica 

energie spirituala si un amestec de comunitati noi si de cartiere 

vechi, fiind recunoscut ca unul dintre cele mai bune orase cu plaje 

de trait  din America. 

 Mai jos sunt informatii impartasite de membrii, din timpul 

activarilor. 

Laura Covella, Coordonatorul Asistent pentru America 

Latina/Spaniola: 
 

In ziua in care grupul a 

mers la ambele 

ceremonii cu cristale 

pentru PCOL si pentru 

PROL(misiune de apa 

si pamant) ni s-au 

aratat multe lucruri 

din taramurile 

inalte/superioare. A 
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fost foarte evident pentru noi faptul ca noi nu am fost singuri in 

misiunea noastra de activare a cristalelor. Ca si grup am colaborat 

intr-o binecuvantare a cristalelor inainte de a le ingropa si pune in 

apa. Cand ne-am adunat ca si grup, inainte de a ne duce sa 

ingropam cristalele, am stat in fata soarelui si apei ca sa meditam. 

In tot acest timp am spus cuvintele de intelepciune si ghidare. 

 

Tom tinea meditatia cand, in acel moment Lidia literalmente a 

vazut ingeri/finte de lumina (7) aparand deasupra pentru a ne 

binecuvanta. Cand ne aflam afara in gradina, in meditatie, culorile 

chakrelor ni s-au revelat si chiar inainte de ultimele cuvinte o 

imensa lumina a soarelui s-a aratat iluminand totul in meditatie, 

aproape o lumina orbitoare, asa de stralucitoare! Acest lucru ne-a 

adus o mare energie pentru a ne incheia misiunea in acea zi. Noi 

am fost concentrati si energizati si foarte conectati la misiunea 

noastra. Am mers sa ingropam cristalele in locurile stabilite si 

impreuna ca echipa am fost de neoprit. Dupa ce am ingropat 

cristalele si ne-am intors la casele noastre, o puternica furtuna a 

venit  in zona, cu puternice vanturi si ploaie. A fost un mesaj cum ca 

munca noastra s-a facut si ca natura a fost cu noi. Dupa ce a trecut 

furtuna, am fost binecuvantati cu un minunat si frumos curcubeu. 

Inca o data natura ne-a facut o declaratie si a fost cu adevarat 

magic! 

Inca o zi frumoasa a fost cand am ingropat cristalele pentru 

Rezervatia Oceanica. Inca o data natura a fost cu noi si de partea 

noastra. Vremea a fost perfecta, iar marea a fost calma pentru ca 

noi sa facem ceea ce trebuia facut. Inainte de a ne imbarca  am 

facut o scurta meditatie cu cristalele. Noi toti ne-am rugat inainte 

de a le da drumul in ocean. 
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Pe mare, am simtit ca si cum am fi singuri cu ea, a fost asa liniste. 

Ne uitam dupa semne pe mare si Lidia a vazut 3 pasari(sfanta 

treime/triunghiul sacru) ce erau cu noi pentru ghidare. In plus, am 

aflat ulterior atunci cand am revazut fotografiile faptul ca acesti 

orbi de lumina(sfere luminoase) au fost cu noi in calatorie si 

misiune. 

Dupa ce am dat drumul cristalelor in occean, am avut o calatorie de 

intoarcere pe ocean foarte tacuta si in pace pana acasa. Apoi noi 

ne-am indreptat catre plaja ca sa ingropam cristalele in nisip 

aliniate cu cele puse in ocean. Cand am ajuns pe plaja primul lucru 

ce l-am observat a fost faptul ca oceanul si-a schimbat culoarea 

intr-o culoare frumoasa turcoaz. A fost intradevar magnific sa 

vedem cum s-au schimbat culorile in asa de scurt timp! Cand am 

ajuns pe plaja pentru a ingropa ultimul cristal noi am continuat 

seria binecuvantarilor, iar dupa aceea Tom a avut experienta unei 

puternice raze de lumina ce a intrat si l-a luminat. Aceasta a fost 

inca o justificare in plus a faptului ca misiunea noastra a fost 

incheiata si ca nu am fost singuri in eforturile noastre. Dupa ce am 

terminat cu Rezervatia Oceanica si am revazut filmul facut, am 

descoperit ceva deosebit. Aceasta a fost cand am observat faptul ca 

un orb turcoaz a fost cu noi in timpul misiunii de pe barca. 

In plus, am realizat ca in formatiunile noroase  a fost de asemenea 

un “ochi urias”, in norii ce priveau in jos la noi, sentimentul pe care 

l-am avut cand am descoperit aceasta a fost  cu adevarat  magic. 

Experienta pe de-a intregul a fost extraordinara, energetica si cu un 

sentiment ca o mare conexiune spirituala a fost realizata, inclusiv 

personala si de grup. 

Am realizat ca si grup faptul ca am dezvoltat si mai departe 
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conexiuni spirituale, ce le aveam fiecare cu Divinul din timpul 

meditatiei, iar Veronica si cu mine le-am simtit prezenta  si Lidia si 

Tom ii pot vedea, iar aceasta face ca noi sa fim o echipa deosebita 

si suntem increzatori in faptul ca eforturile noastre vor creste 

spiritualitatea si constienta celor din jurul nostru. Aceasta echipa a 

realizat faptul ca desi noi am realizat ceva semnificativ, de fapt 

munca noastra abia incepe. 
 

 

 

 

Binecuvantari cu Omega-Light 

Bob Maldonado 
 

 

 

 

 

Sa intalnim membrii din intreaga lume 
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Buna, numele meu este Janine Malcom si sunt 

coordonatorul Grupului de 40 din Noua Zeelanda. 

Calatoria ce m-a condus sa-mi intalnesc familia 

galactica a inceput in 1996. 

Eu nu am fost ca altii spirituala din copilarie. Nu am stiut nimic legat de 

acest mod de viata pana pe la varsta de 40 de ani, cand am fost 

catapultata in ceva atat de neobisnuit, chiar secretos si putin ciudat, 

incat m-am intrebat daca acesti oameni ce mi-au aparut in viata mea 

sunt intradevar reali, iar daca sunt reali sa am oare incredere in ceea ce 

imi spun mie. 

Am fost crescuta si educata intr-o familie catolica stricta, va imaginati, 

credintele mele erau solide...exista Dumnezeu, rai si iad, iar daca ai 

pacatuit ajungi acolo mai tarziu. Oricum, intotdeauna m-am simtit cu 

un dezacord fata de scoala, biserica si maici...nestiind de ce, dar 

intordeauna m-am simtit ca un fel de dop rotund intr-o gaura patrata. 

Aceasta noua filozofie imi provoca propriile credinte. 

Trezirea mea a inceput brusc dupa un eveniment tragic de acum 25 de 

ani, care m-a devastat pe mine si familia si m-a pus in situatia de a pune 

intrebari despre religie si viata si motivele pentru aceasta. Intrebarile 

mele tot continua de atunci. De-a lungul anilor am fost in mai multe 

cercuri spirituale. Am studiat si practicat medium, tarot, I-Ching, 

cristaloterapie, numerologie. Sunt un practician Reiki Maestru si a 

baghetei de seleniu si esoteric acupuncturist. Am studiat de asemenea 

Kinesiologie Spirituala. Pe langa faptul de a fi coordonatorul Grupului 

de 40 pentru Noua Zeelanda, am fost si in multe comitete. Am un grup 

de meditatie la mine acasa ce il tin o data pe luna, iar cativa dintre 

membrii Grupului de 40 apartin si acestui grup, dar este de asemenea 

un grup deschis ce se axeaza si concentreaza pe dezvoltarea abilitatilor 
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personale. Vindecarea este pasiunea mea, asa incat cand am fost 

introodusa in GOF pe Coasta de Aur cu Jane in Australia 2016, energia 

Arcturiana si iubirea pentru Pamant au picat la fix peste mine. Munca 

lor de vindecare a planetei, de a cauta pacea, armonia si echilibrul mi-a 

reamintit de timpul cand chiar eu insami aveam nevoie de acestea , asa 

incat uite o oportunitate sa returnez cadoul. 

Am lucrat cu un alt grup de membri si am creat un Oras de Lumina 

Planetar in Auckland Est si de asemenea o Rezervatie Oceanica de 

Lumina in Half Moon Bay. Este minunat sa ne intalnim impreuna in 

fiecare luna pentru a mentine energia 5 D pe care Arcturienii au plasat-

o aici cu frumoasele noastre cristale la Lacul Taupo. Sunt 

recunoscatoare ca sunt parte a acestui grup de oameni dedicati si 

muncitori, ce simt durerea casei noastre si au o dorinta onesta de a o 

vindeca. 

Sunt de asemenea onorata sa fac parte din minunata echipa de 

prezentatori de meditatii, iar fara acesti oameni dedicati saptamanal 

noi nu am avea cursivitatea ce o avem in ‘Lands Down Under’. 

Camaraderia mea cu Jane si cu Grupul de 40 Australian este de 

neinlocuit, iar inspiratia ce mi-o furnizeaza este enorma. 

Am fost profesoara toata viata mea-am iesit la pensie la 67 de ani, dar 

profesoratul continua pe aceasta cale inaltatoare, iar eu o iubesc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Consilierea semințelor stelare 
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Draga Gudrun,  

credeam ca o duc bine, ca ma adaptez schimbarilor climatice si polarizarilor de pe 

planeta , dar dintr-o data m-am lovit de un perete. M-am trezit trist si in depresie 

in multe dimineti. Nivelurile de  distrugeri si dezechilibre de pe planeta m-au 

coplesit. Se pare ca devine si mai rau. Sunt recunoscator ca sunt in stare sa faca o 

munca de vindecare planetara cu GOF si de asemenea sa fiu conectatat cu ghizii 

mei. Dar totusi inca sufar. Am crezut ca voi fi in stare sa rezolv aceasta situatie 

mult mai bine. Ajutor! 

Dragul meu prieten, 

tu experimentezi o reactie la trauma! Chiar si cei mai puternici dintre noi 

obosim/cadem cand experimentam continu evenimente traumatizante cronice. 

Cu siguranta acesta este un timp cu dizarmonii traumatice. Vezi ce poti face 

pentru ati face viata cat de calm si in pace posibil. Ai grija de nevoile tale fizice. 

Concentreaza-te pe frumusetea ce exista in jurul tau. Arcturienii recomanda 

exercitiul de shimmering pentru a creste frecventa. Atunci cand apare stresul 

extrem, grija de sine este un lucru decisiv. Nu ezita sa te rasfeti in grija de sine si 

sa ceri ajutor cand ai nevoie. Semintele Stelare iubesc sa se ajute intre ele. Nu uita 

ca nu esti singur si nu este vremea sa faci pe stoicul. 

Multa iubire 
Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 
 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Am vrea să extindem căldurosul nostru bun venit următorilor noi membrii care s-au unit 

Grupului Celor Patruzeci între 18 august 2020 si 18 septembrie 2020. 

  

 

Birgit Smothers  

Coordonator de grup în SUA 

birgit@groupofforty.com  
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    Raportul Sfatului Batranilor 

 
 

Noi studiem situatia cu atentia cu care o studiati si voi. In multe moduri, noi 

observam in predictiile noastre ca aceasta perioada va veni, o perioada de 

intuneric, o perioada de transformare, o perioada de distrugere. Chiar acum 8 ani 

, au existat predictii a faptului ca sistemul solar va intra intr-o zona nula. Zona nula 

a fost definita ca si o neutralizare energetica a oricarui tip de forta pozitiva, iar 

aceasta a fost interpretat cum ca dispozitivele electronice nu vor mai functiona, 

nu vor mai fi sateliti, va fi o inchidere a tuturor infrastructurilor electronice si 

digitale. Exista asemenea zone prin galaxie si noi speram si lucram ca sa prevenim 

ca acest lucru sa se intample. Din perspectiva noastra, voi ar trebui sa priviti la ce 

se intampla acum ca si un rezultat al karmei colective ce a tot fost creata in ultimii 

50 de ani sau 100 de ani, chiar din epoca industriala, care a inceput acum cateva 

sute de ani. Aceasta inseamna ca evenimente dezarmonioase si de abuz asupra 

mediului inonjurator, a altor oameni si asupra Pamantului insusi tot se intampla 

de mult timp, totusi , adevarata distrugere sau raspuns Karmic al Pamantului a 

fost linistit. A existat o perioada de gratie pe planeta daca va uitati in special la 

2012, aceasta a fost perioada de timp in care izbucnirea schimbarilor dramatice 

ale Pamantului urmau sa apara. 

Am sugerat in discutiile anterioare prin acest channel, ca de fapt energia lui 2012 

abia acum apare, in 2020 si daca va amintiti m-am referit la distrugerile ce apar ca 

si “realul 2012 “. Vreau sa subliniez faptul ca 2020 inca nu s-a terminat. Mai sunt 

multe de intamplat. Referitor la ideea de speranta , voi trebuie sa intelegeti ca 

maestrii ascensionati Galactici ezita sa se interpuna atunci cand este vorba de o 
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asa mare karma de platit, iar aceasta karma acumulata si aparuta din multe 

lucruri diferite, chiar si de la testele cu bombe nucleare, chiar si de la testele 

nucleare subterane si de la radiatiile nucleare ce continua, creeaza karma pe 

Pamant. Dar voi trebuie sa insuflati speranta, doriti sa faceti asta, si asa cum se 

spune, considerati pasarea Phoenix ridicandu-se din cenusa distrugerii, iar acesta 

poate este un model, este o metafora ce poate fi folosita de voi ca si vindecatori 

planetari si lideri spirituali din Grupul de 40. 

Am mai spus faptul ca scopul/focusul pentru 2021 este repararea/refacerea, 

aceasta inseamna ca distrugerea, ca dezarmonia si distrugerea ce are loc acum in 

2020 nu va continua in 2021. Aceasta inseamna ca atunci cand spun ca acesta 

este un an al refacerii, inseamna ca aceste lucruri ce au fost afectate/distruse pot 

fi reparate. Aceasta este mantra in Kabbala si a misticilor. Misticii rabini care spun 

ca ce a fost distrus se poate repara/reface. Ati putea spune : “Priviti la toate 

lucrurile ce sunt distruse, cum ar putea cineva sa treaca in jurul lor si sa le poata 

repara/reface?”. Raspunsul este, ca daca este stricat poate fi si refacut, iar 

aceasta este energia refacerii/repararii. 

Cred ca acesta este cel mai optimist mesaj ce il puteti da Grupului de 40 si altor 

oameni, acela ca avem resursele sa refacem multele lucruri ce sunt stricate. Am 

ras , dar stiu ca ati putea rade si voi, si ati putea spune: ”Noi nu cadem de acord 

nici la ce este stricat”. Exista polarizari referitor si la aceasta, dar eu cred ca exista 

o energie obiectiva. Aduceti-va aminte de metafora din Biblie, care se 

concentreaza pe ideea ca , atat timp cat exista niste oameni drepti, atata timp cat 

exista niste oameni intelepti spiritual pe planeta si care lucreaza pentru refacere si 

care sunt constienti de pericole, si de intuneric si doresc sa repare, atunci acea 

conexiune/legatura intre taramurile superioare si aceasta planeta pot fi crescute 

pentru a ajuta la refacere. 

Va reamintesc din nou faptul ca noi vedem sfarsitul acestui stagiu de cadere 

sfarsiindu-se in 2020 si ca 2021 va fi o perioada de refacere, dar pentru ca este o 

perioada de refacere asta nu inseamna ca totul va fi minunat intr-o luna. Priviti 

cat de mult dureaza sa reconstruiti, dar daca focusul poate fi mutat pe refacere 

atunci acesta este un prim pas important in munca spirituala a Semintelor Stelare. 

Eu sunt Juliano, o zi buna. 
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GOF Book Club 

 

Kabbalah si Ascensiunea 

Chapter 2 

By David K. Miller 

 

 

Cum putem fi in serviciu pentru noi si pentru altii, in cel mai bun mod? Dati-ne 

cateva exemple. 

Este important sa devii constient de ceea ce poti face-ce este unic la abilitatile 

tale si cum poti fi cel mai bine in serviciu. Acest nivel al constientei se dezvolta 

cand va concentrati asupra misiunii voastre de a fi in serviciu, inclusiv a fi in 

serviciu pentru sine. Nu faceti nici o greseala: servindu-va pe sine este o misiune 

importanta. Fiecare suflet ce se incarneaza trebuie sa treaca prin anumite stagii 

de dezvoltare si sa atinga un anumit nivel pentru a ascensiona. Totodata sunt 

multi oameni ce necesita ajutor si nu subestimati nevoia de a va servi pe voi 

insiva, deoarece cand faceti asta voi va accelerati propria dezvoltare a sufletului. 

Aceasta nu este egoism; face parte din Cale. Daca nu ar fi important sa va 

ajutati/serviti pe voi insiva, de ce atunci alti ghizi si entitati se deranjeaza sa va fie 

in serviciu/sa va ajute? Aceasta este o foarte importanta intrebare pe care sa v-o 

puneti. Voi sunteti importanti! Daca nu credeti ca sunteti importanti, de ce atunci 

maestrii se deranjeaza sa consume timp cu voi? Cand va atasati de situatia de a fi 

in serviciu intelegeti ca puteti fi in serviciu pentru multi oameni in multiple 

moduri. Poate fi intr-un mod de nivel superior ca si a da instructiuni si invataturi 

sau poate fi pur si simplu un ajutor material sau fizic. Ce este important este 

faptul ca aceasta munca de serviciu si Cale va da sensul cresterii si expansiunii. 
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Ce sugestii ne da Sananda pentru dezvoltarea Caii personale? 

Kabbala si Tarotul sunt reprezentative in munca /lucrul pe Cale. Ele nu sunt 

raspunsul final  ci modele/moduri ce va sunt disponibile; mai pot fi si alte moduri. 

Folositi-va de ele ca si o trambulina pentru a va intelege Calea. Nu este o singura 

unealta care poate sa decida daca sunteti sau nu pe Calea corecta. Exista multe 

unelte ce va pot face constienti de Cai. Nativii Americani gasesc Calea proprie 

utilizand meditatii, urmaresc viziuni, plimbari. Ele sunt arhietipuri de stagii 

universale in dezvoltarea sufletului. 

Ce alte exemple ne da Sananda referitor la aceasta munca/lucrare? 

O perspectiva mai larga este de ajutor si care sa includa o intelegere a mai mult 

decat aceasta incarnare. Permiteti-va sa primiti mai multa informatie despre 

propria Cale, de la ghizii personali in meditatie. 

 

 

 


