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Predictii pentru 2022 
 

de David K. Miller 
 

Am fost fascinat de predicții și de conceptul de profeție. În vremurile biblice, un profet 
era privit ca o persoană care putea comunica direct cu Dumnezeu. Posibilitatea de a 
prezice viitorul nu era o cerință pentru a deveni profet în timpurile biblice, cu toate 
acestea, se știa, de asemenea, că profeții puteau avea puterea de a vedea în viitor, iar 
procentul de profeții corecte făcute de un profet trebuia să fie ridicat pentru ca el sau ea 
să fie considerat un bun predictor al evenimentelor viitoare.   
 
Astăzi, privind în viitor este adesea restrans la astrologi și, eventual, mediumuri new 
age, cum ar fi Edgar Cayce, sau canalizatori moderni ai maeștrilor ascensionati. Edgar 
Cayce, adesea considerat cel mai mare medium și canalizator al secolului 20, a făcut 
câteva predicții uimitoare pentru viitorul Statelor Unite, dintre care multe nu s-au 
întâmplat încă. Când a fost întrebat despre abilitățile sale predictive, Cayce a spus: 
"Astfel de puteri trebuie folosite etic și pentru binele general, și nu pentru câștig 
personal. De exemplu, încercarea de a vedea cine ar câștiga o cursă de cai pentru a 
putea deveni personal bogat, nu ar fi considerată etică." 

Din punctul meu de vedere, mă uit la predicțiile pentru viitor ca uitându-mă la o serie de 
posibilități. Atunci când suntem departe de un eveniment, atunci ar putea exista mai 
multe posibilități, dar cand ne apropiem de un eveniment, există o îngustare a 
posibilităților, ceea ce înseamnă ca mai puține opțiuni sunt acum disponibile, și doar 
numai cateva rezultate sunt cel mai probabil să apară.   

Putem aplica acest model simplu evenimentelor care schimbă Pământul. De la distanță, 
vedem posibilitatea unor schimbări climatice majore și a unor răsturnări geologice și ale 
biosferei, dar există posibilități de a interveni variabile, cum ar fi mișcările colective 
pentru mediu, care ar putea opri potențialele catastrofe ale Pământului. Dar, pe măsură 
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ce ne apropiem de potențialele catastrofe, evitarea catastrofei prin intervenții devine mai 
puțin probabilă, iar eventuala apariție a catastrofei devine realistă. 

Mă uit la predicții modul în care un jucător de noroc din Las Vegas ar putea spune că 
este 60% șansa ca o anumită echipă de fotbal va câștiga. Pe măsură ce ne apropiem 
de joc, am putea face o predicție mai precisă pe baza accidentărilor unei echipe și a 
altor factori, cum ar fi sănătatea și motivația unei echipe. 
 
În ceea ce privește schimbările Pământului și predicțiile privind schimbarea Pământului, 
cred că este important acum să evaluăm motivarea populației globale de a se schimba. 
Nivelurile actuale ale schimbărilor și suferinței Pământului sunt suficient de clare si 
experienta lor este destul pentru a motiva oamenii să schimbe planeta noastră? Sper 
sincer că asa va fi. 

  

 
 

Raport septembrie 2021 

Noutati din proiect 
Activate recent in August:  

- Libelula, Costa Rica                                   
- Etz Chaim, Nuevo Laredo, Mexic 
- Luz Blanca de la Ballena Madre (PORL), Columbia 

 
Activari in Septembrie:         

- Puerto Colombia, Columbia 
- Portal Arrayan, Argentina                                                                          

 
Continuăm să creștem cu noi PCOL-uri / PORL-uri cu 17 noi PCOL și 2 PORL-uri 
adăugate la rețea până acum în acest an, o altă piatră de hotar mare în crearea de zone 
sacre pentadimensionale in întreaga lume. Odată cu activarea pe 12 septembrie a orasului 
de lumina planetar PUERTO Columbia avem în prezent 65 PCOL active și 14 PORL în 
proiect cu altele noi care vin in curand, în octombrie, în Costa Rica, Mexic și Argentina. 
 
Activăm Portal Arrayan în regiunea Patagonia din Argentina, pe 24 septembrie la ora 10 
dimineata AZ. Activările PCOL sunt experiențe foarte puternice și de imputernicire, 
indiferent de limba vorbita. Vă încurajez să va alăturati în aceste activări pentru a sprijini 
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membrii PCOL noi și puterea Arcan colectiva la ceremonia de activare. Este un adevărat 
răsfăț și o mare oportunitate. Răspândiți cuvântul printre prietenii voștrii.  
 
Unul dintre obiectivele principale ale proiectului PCOL este de a crea rețele de PCOL care 
lucrează împreună și facem acest lucru pe măsură ce activăm și adăugăm mai multe zone 
sacre. Pe măsură ce rețeaua se extinde, vibrațiile mai mari se vor răspândi în întreaga 
Gaia. Un alt aspect foarte important este ca noi, ca vindecători planetari, să putem deține 
și descărca energia pentadimensională în Orașele noastre de Lumină. Acest lucru 
necesită dezvoltarea puterii Arcan sau puterea noastră de gândire/focusare/intentie prin 
creșterea capacității noastre de a primi energie.   
  
Juliano impartaseste acest lucru in canalizarea din 29 august: 
"Acest lucru ne aduce la conceptul de "Arcan" sau "energie arcană", care este puterea 
gândirii/intentiei. Studiem și lucrăm cu voi pentru a va întări puterea de gândire și 
respectăm diverse metodologii. Cum poate un Oraș de Lumina Planetar să întărească 
puterea de gândire arcan a locuitorilor săi? Odată cu simpla creare a cristalelor 
protectoare, voi susțineți deja energia. Vreau să credeți că Orașul de Lumina Planetar are 
o aură, așa cum aveți voi o aură, și doriți să întăriți aura Orașului de Lumina Planetar, la fel 
cum vă întăriți propria aura. Vreau să credeți că doriți ca Orașul de Lumina Planetar să fie 
într-o configurație aurica ca cea a Oului Cosmic, că nu doriți atașamente în aura Orașului 
de Lumină Planetar. Vreau să credeți că doriți ca Orașul de Lumina Planetar să aibă o 
chakră a coroanei, așa cum aveți voi o chakră a coroanei, și că chakra coroană poate 
primi energie și lumină din galaxie. Orașul vostru de Lumină Planetar ar putea avea ceea 
ce am numit "energia pung", energia de a respinge și de a rezista forțelor negative care 
doresc să pătrundă. Deci, aceasta include, de asemenea, capacitatea de a primi și de a 
interacționa cu rețeaua într-un mod foarte sănătos. Fiecare Oraș de Lumină Planetar care 
s-a alăturat rețelei întărește rețeaua și poate consolida alte Orașe de Lumină Planetare."  
 
Să ne concentrăm asupra rețelei PCOL/PORL cu mintea noastră. Vizualizați o legătură, 
vizualizați un focar de energie curgătoare. Poate că este dificil să ne concentrăm asupra a 
40 sau 50 de Orașe Planetare de Lumină și a unei legături, dar vă puteți concentra și 
medita asupra Orașului vostru de Lumina Planetar și asupra puterilor sale receptive, 
asupra energiei sale receptive, deoarece receptarea energiei este unul dintre cei mai mari 
constructori ai puterii arcane a gândirii. 
 
Eu, Juliano, îmi plasez acum nava Athena deasupra Polului Nord, într-o poziție potrivită 
pentru a furniza lumină, puteri vindecătoare și energie pentadimensională fiecăruia dintre 
Orașele voastre de Lumină Planetare. În această meditație, lucrați la consolidarea 
capacităților de a fi receptori, ceea ce înseamnă că vă permiteți să fiți ca un receptor al 
puterii acestei lumini arcturiene care ajunge la fiecare dintre voi. Vom intra în liniste în timp 
ce facem acest lucru (...liniste...). 
Eu, Juliano, sunt o conduită pentru alte orașe galactice de lumină care îmi trimit câmpul lor 
energetic de forță și distribui acum bunăvoința Orașelor Galactice de Lumină în fiecare 
dintre orașele voastre de lumină planetare. (Tăcere). 
 
Visualize your Planetary City of Light being filled with this Arcturian blue energy of galactic 
healing, which is creating a force field, a fifth-dimensional positive healing light. And so be 
it! Now your Planetary Cities of Light are full of Arcturian Planetary Healing energies that 
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will transcend and help harmonize your Planetary City of Light so that it is in balance, a 
balance that sustains protection and fifth-dimensional energy.” 
Blessings to everyone from my Starship Athena”. 
 
Vizualizați Orașul vostru de Lumină Planetar fiind plin de această energie albastră 
arcturiană de vindecare galactică, care creează un câmp de forță, o lumină de vindecare 
pozitivă pentadimensionala. Și așa să fie! Acum, Orașele voastre de Lumină Planetare 
sunt pline de energie arcturiana de vindecare planetară care vor transcende și vor ajuta la 
armonizarea Orașului vostru de Lumină Planetar, astfel încât acesta să fie în echilibru, un 
echilibru care susține protecția și energia pentadimensională." 
 
Binecuvântări pentru toată lumea din nava spatiala Athena ". 
 
Amintiți-vă ca toți membrii GOF sunt invitați la întâlnirea lunară globală in rețeaua 
PCOL/PORL. Următoarea noastră întâlnire este programată pentru 26 septembrie, la 12 la 
pranz ora Arizonei. Nu trebuie să trăiți într-un Oraș Planetar al Luminii pentru a participa. 
Energia voastră este binevenită și adaugă putere comunității și veți primi, de asemenea, 
energie și lumină. Deci, asigurați-vă că puteti veni! 
  
Binecuvantari, Bob 
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Sa ne intalnim cu membrii din intreaga lume 
 

Hannah Taylor-Jones (UK) 
 

Este o onoare să mă conectez cu atât de mulți dintre voi din 
Grupul de Patruzeci din întreaga lume. Sunt Hannah și locuiesc 
în frumoasa regiune North Yorkshire din Anglia, foarte aproape 
de orașul istoric York. Dragostea și viața m-au adus în Yorkshire, 
sunt originara din Manchester, Anglia, iar înainte de a mă stabili 
în Yorkshire, am locuit pe Coasta de Aur/Goald Coast in New 
South Wales, Australia, timp de 13 ani, între Nowra și Sydney, 
până în 2012. Sunt un suflet creativ și educația mea formală a 
fost în Arte Plastice și Pictură, iar dragostea mea pentru culoare 
și lumină a dus la o carieră în consultanță interioară; în prezent 
renovez case pentru vânzare, cu etosul de a da cuiva o casa 

care a fost îmbunătățită și terminata cu un ochi creativ și de conștientizare energica. În 
timp ce am stat în Australia, am fost antrenata ca Profesor Angelic Reiki Master și am 
continuat să predau acestea mai departe și sa tin ateliere de lucru în vindecare și studii 
spirituale în Yorkshire. 

În timp ce eram intr-un retreat la Chalice Well, Glastonbury în 2015, folosind cele 13 
cranii de cristal Mashasamatman activate pentru a accesa conștiința Rasei Galactice, 
am devenit conștienta de arcturienii care doresc să comunice cu mine. Această 
conexiune galactică s-a dezvoltat frumos în acești ultimi cinci ani și m-a dus în multe 
direcții noi, inclusiv Grupul de Patruzeci, la care m-am alăturat în 2017. Ghizii mei 
arcturieni sunt iubitori, foarte încurajatori și susținători în tot ceea ce mă conectez aici 
pe Pământ și am o afecțiune și o dragoste atât de copleșitoare pentru ei și pentru 
contribuția și îndrumarea lor în viața și munca mea. Este minunat să fac parte din acest 
efort internațional și galactic de a ajuta frumoasa noastră planetă, o planeta apa, prin 
această trezire planetară fără precedent. În afară de îndrumarea mea arcturiană, am o 
afinitate puternică cu Tărâmurile Angelice și cu fiintele Elementare și cristale frumoase 
de vindecare și pietre prețioase. Mă angajez să ancorez lumină pentadimensională prin 
asistența arcturiană și arhanghelică aici, în țara mea de origine in UK și sunt aici pentru 
a sprijini și încuraja membrii noștri locali de aici să realizeze același lucru. Vă doresc 
tuturor binecuvântări sincere pentru acești ani interesanti înainte de tranziție catre o 
planeta ascensionata pentadimensionala. Dacă doriți mai multe informații cu privire la 
proiectele noastre locale din Marea Britanie, vă rugăm să-mi trimiteți un e-mail la: 
gofinuk2@gmail.com 

Binecuvantari,  
Hannah 
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Consilierea semințelor stelare 

 
Dragă Gudrun,  
Sunt retrasă din munca corporativă și sunt acum un vindecător de succes în domeniul 
integrării creierului. Viața mea merge bine și nu am nicio plângere. Îmi fac munca de 
vindecare și fac voluntariat pentru hrănirea copiilor din comunitatea noastră. 
 
Întrebarea mea este aceasta. Ar trebui să mă implic mai mult în evenimentele 
mondiale? Sunt conștient de diviziunile politice și de numeroasele probleme cu care se 
confruntă planeta noastră. 
 
Cu toate acestea, nu pot să citesc, să mă uit la televizor sau să ascult numeroasele 
crize de pe planetă fără să mă simt copleșită. Sunt deprimată și aproape catatonică!  Pe 
scurt, îmi pierd concentrarea și nu sunt în stare să-mi fac treaba.  
 
O parte din mine se simte vinovată că fac mai mult in public, fiind astfel mai mult de o 
activistă. Mă întreb dacă sunt egoistă și lașă! 
 
Este ok pentru mine să mă concentrez doar pe domeniul meu de activitate și pe ceea 
ce nu mă dezechilibrează? 
 
Iti mulțumesc pentru răspuns. 
 

 

Dragă prietenă,  
Nu ești singură în a fi copleșită de problemele de pe planetă acum. În mod evident, estii 
conștientă de ceea ce se întâmplă, chiar dacă nu doresti să afli mai multe detalii despre 
toate crizele pe măsură ce se întâmplă. Te protejezi cât de bine poți, astfel încât să nu-ți 
pierzi concentrarea și să poți face munca pe care ai venit să o faci. 
 
Arcturienii au vorbit despre sferele de influență pe care le avem cu toții. Acestea sunt 
diferite pentru fiecare dintre noi. Sfera ta de influență include munca ta de vindecare, 
munca ta de voluntariat și, cred eu, și familia ta. Te descurci bine cu acest nivel de 
responsabilitate. 
 
Dacă încerci să-ți împingi limitele din vinovăție sau din simțul datoriei, riști să-ți 
dispersezi energia și să-ți pierzi concentrarea. 
 
Nu este nevoie să iti iei mai mult de facut decât cu ce te poți descurca. Te descurci bine 
știind care sunt limitele tale. 
Iti doresc succes în continuare în munca ta! 

   

Cu drag si cu binecuvantari,  

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 de 40 în august 2021. 

  

 

Birgit Smothers  

Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 

 

 

Mesaje de la membrii GOF 

Buna din sanul familiei noastre Lakota – de la Pam Stark! 

Am intrebat-o pe Pam cum vorbesc mermbrii tribului ei cu Mama Pamant. 
 

mailto:birgit@groupofforty.com
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O sa va raspuns cum e pentru mine la nivel personal. Pentru Mama noastră Pământ, voi 
începe cu ceea ce mi-a spus un bătrân, ca a rămas cu mine ce mi-a spus. El a spus: 
"Oamenii au uitat cum să vorbească cu Pământul, iar ea se simte uitată. Trebuie să i se 
mulțumească pentru recompensele tuturor darurilor pe care ni le oferă. Apa este sacră, 
atunci când ne oprim la un râu sau la un pârâu sau bem. Mulțumește-i pentru darul ei 
dătător de viață sau când stăm într-o pădure, vorbim cu oamenii în picioare, cu copacii, le 
mulțumim pentru că ne-au dat aerul pe care îl respirăm. 
   
Cum Mama Pământ este la fel ca noi, ce s-ar întâmpla cu noi dacă nimeni nu ne-ar vorbi 
vreodată sau nu ne-ar acorda atenție sau nu ar recunoaște nimeni lucrurile pe care le 
facem sau nimeni nu ne-ar spune vreodată: "Te iubesc". Știu că m-aș simți foarte singură 
și deprimată. 
Acum, ceva pentru gândurile noastre ... cum putem noi, ca grup pune acest lucru într-o 
formă de meditație? 
 
Știu că atunci când dansez la soare și sunt 110° grade Fahrenheit (circa 44 grade 
celsius), trebuie să mă duc într-un lac sau în Oceanul Pacific și să-mi vizualizez picioarele 
în apa rece și apoi să mă întorc. Știu că toată lumea care este acolo multumeste fiecarei 
brize moale care vine. Chiar și atunci când părăsim dansul în fiecare zi și simt o briză, mă 
opresc și mulțumesc. 
  
Cred că ceea pentru ce am încercat să spun, am nevoie de ajutorsa o pun acest lucru în 
formă. Putem face o meditație începând cu locurile sacre, mergând acolo, vizualizând cât 
de frumos a fost pământul înainte ca totul să iasă din echilibru și pământul va fi din nou 
frumos, dacă recunoaștem cu toții Mama Pământ și darurile ei, poate mergem acolo și 
vorbim doar cu ea, așa cum vorbim intre noi. 
  
Acum, uitați-vă la cât de uimitori suntem in munca noastra din grup și cât de fericiți ne 
simțim după ce medităm împreună.  
 
Poate putem sa ne asezam pe pământ și să avem o discuție cu mama noastră și cu tot ce 
există pe ea. 
  
Nativii văd Pământul ca pe un corp uman. Plămânii ei sunt în America de Sud, pădurea 
tropicală, inima ei este în Dealurile Negre, venele ei sunt căi navigabile, tot ceea ce simte 
ea simțim si noi, de aceea ne îmbolnăvim cu toții. Am putea face o formă de vindecare pe 
ea prin meditațiile noastre. Când vindecam pe cineva în ceremonie, dacă are un ficat rău, 
ne rugăm și vizualizăm acea persoană care are un ficat nou sănătos în interiorul lor, 
Va iubesc pe toti.  

  

 

 


