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Astronomie, Cosmologie si Arcturienii  

de  David K. Miller 

 

Am fost interesat de astronomie încă din liceu. Am urmat un curs avansat de astronomie în 

facultate, și de-a lungul vieții mele de adult, am studiat astronomia și cosmologia ca 

hobby. Cosmologia este studiul originii universului. În timpul studiilor mele anterioare de 

Kabbalah, am găsit iudaism mistic teoretizat de asemenea si despre originea universului, care a 

fost similar cu teoria modernă cunoscută sub numele de Big Bang. Toată lumea știe despre teoria 

cosmologică numită "Big Bang". Teoria spune că întregul univers a venit dintr-un punct numit 

uneori "singularitate". Acel punct a explodat și acea explozie a început crearea universului. Teoria 

este că singularitatea infinit de mică conținea semințele întregii materii, inclusiv stelele, planetele 

și galaxiile. Recent am urmat un alt curs de astronomie în urmă cu mai mulți ani și m-am amuzat 

foarte mult când profesorul de astronomie a spus: "Știm când s-a întâmplat Big Bang-ul, adică 

acum 13,7 miliarde de ani, dar nu știm ce  a explodat și  cum  a explodat ". Aceasta este o 

declarație amuzantă, dar adevărat. Nimeni nu știe ce a cauzat Big Bang-ul. De fapt, astrofizica 

modernă va spune că toate legile fizicii cunoscute se opresc în punctul Big Bang-ului, sau de fapt 

legile fizicii s-au oprit cu o nano-secundă înainte de explozie.   

 

Natura cosmosului și originea lui sunt importante pentru noi, ființele vii, pentru ca să ne 

înțelegem pe noi înșine. Arcturienii spun că trebuie să știm să ne folosim originile cosmice pentru 

a înțelege cum să vindecăm Pământul. Oricine studiază serios astronomia știe că cosmosul este 

un loc violent. Există stele care explodează, supernove, găuri negre care se ciocnesc de stele și 

chiar galaxii care se ciocnesc cu alte galaxii. Din fericire, trăim într-o parte relativ liniștită a galaxiei 

noastre și, prin urmare, această liniște relativă ne-a permis să ne dezvoltăm fără prea multe 
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intruziuni. Deși în urmă cu aproximativ șaizeci de milioane de ani un asteroid a lovit Pământul, 

ucigând 90% din toate plantele și animalele, inclusiv dinozaurii. 

 

Arcturienii spun că în cosmos și în galaxie, planete ca Pământul trec prin stadii de dezvoltare la fel 

cum stelele trec prin stadii de dezvoltare. În următoarele luni, voi continua să explorez, împreună 

cu arcturienii, cum putem explica și folosi interacțiunile și cunoștințele noastre despre cosmos 

pentru a ajuta la vindecarea planetei noastre și pentru a ajuta planeta să evolueze către o stare 

inaltă de echilibru. 

 

 

 
 

Raport aprilie 2021 

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale proiectului Orașelor de Lumină Planetare (PCOL) este 

că nu numai că creăm noi orașe de lumină, dar devenim și parte a unei rețele globale și a unor 

rețele ale PCOL care lucrează împreună. Această interconectare cu Orașele noastre Planetare de 

Lumină ajută la stabilirea unui câmp energetic holografic care face ca fiecare PCOL să fie mai 

puternic decât sinele său independent, deoarece face parte dintr-o rețea interdependentă. 

 

Când ne-am creat propriul PCOL ne-am angajat la două elemente cheie: primul a fost 

protejarea și ridicarea vibrațiilor spirituale ale zonei noastre, iar al doilea aspect a fost 

conectarea cu rețeaua noastră de Orașe Planetare ale Luminii din întreaga lume. Ambele 

aspecte sunt importante pentru succesul muncii noastre. Participarea și participarea la 

întâlnirea lunară globală a rețelei PCOL este o parte esențială a acestui lucru.    

 

Întâlnirea globală lunară ne oferă o oportunitate unică de a ne reface și unifica și de a ne reuni ca 

o comunitate globală pentru a interacționa, a împărtăși și a învăța unii de la alții. Această adunare 

întărește legăturile rețelei și crează puterea noastră energetică pentadimensională pentru 

repararea planetară. Juliano ne amintește că prin energia de grup și interacțiunile noastre ne 

ridicăm pe noi înșine și grupul la o conștiință superioară și cu intenția noastră putem face PCOL-ul 
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nostru și rețeaua mult mai puternică. 

  

Haideți să ne unim în fraternitate și să facem un efort pentru a participa la întâlnirile globale. 

Prezența și energia tuturor fac diferența și aduc lumină și energie mai mari în Orașele noastre de 

Lumină Planetare. Este o situație win-win. Vă așteptăm cu drag la următoarea noastră întâlnire 

din 25 aprilie. 

 

În fiecare lună vom prezenta un PCOL și membrii săi și în această lună avem introducerea unui 

PCOL recent activat din Stirling-Wanneroo, în suburbiile de nord a orașului Perth, Australia de 

Vest. 

 

Kala Govindarajoo și Angela Burchardt și-au împărtășit experiențele: 

 

"Activarea unui nou Oraș de Lumină Planetar aduce cu sine un entuziasm pentru cei care își 

investesc timpul și energia pentru a construi ceva nou. Începe cu dorința de a pune bazele pentru 

ca energia a 5-a dimensională să fie ancorată și extinsă în zona în care trăim. Apoi, a face ceva 

funcțional cu intenții bune se transformă în sentimente din ce în ce mai încărcate și un sentiment 

a ceva mai mare care crește și care devine o parte a experienței. 

 

La 22 martie 2021 Stirling-Wanneroo a fost activat! 

 

Din noiembrie 2020, Kala și cu mine am cercetat posibile locuri pentru a planta cristale pentru a 

delimita noul nostru PCOL. Am găsit câteva locuri foarte frumoase, zone de parc cu apă care aduc 

propria lor energie liniștită, contemplativă și antică. Ne-am dorit apă pentru că Perth este ca o 

oază la marginea Câmpiei Nullabor – un deșert imens cu nisip. În fiecare an, Perth are restricții de 

apă și locuitorii se roagă în mod obișnuit pentru ploaie. Este, de asemenea, un element sacru în 

multe practici religioase și spirituale. 

 

Într-o după-amiază caldă de duminică, 21 martie 2021, Kala, Rossy Capalano, Michelle Paul și cu 

mine am vizitat cele patru locuri principale, aliniindu-ne cu cele patru direcții, pentru a îngropa și 

binecuvânta spațiul nostru desemnat cu ceremonia specială GOF. Ne-am întâlnit acasă la Rossy 

pentru o ceașcă de ceai, am discutat strategia noastră, am vizitat spațiile și am terminat acasă la 

Kala cu mai multe băuturi răcoritoare ușoare. 

 

Ce timp înălțător am avut! Era clar că Mama Natură ne susținea. Michelle a găsit o pană albă în 

fiecare loc - a confirmat pentru noi spațiul ales pentru munca care trebuia făcută. Păsările au ieșit 

și a cântat, păsări de apă au trecut deasupra noastră - a fost frumos. Multe dintre locuri au o 

semnificație aborigenă străveche și am avut un sentiment de spațiu sacru. La locul final - Parcul 

Da Vinci am simțit cu toții o liniște specială, acel sentiment de pace care trece de orice înțelegere, 

un sentiment de finalizare și știam că ne-am îndeplinit sarcina pentru acea zi. 
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Stirling-Wanneroo PCOL este acum în vigoare, suntem recunoscători pentru ceea ce grupul de 40 

aduce pentru evoluția noastra, acesta deschide spațiul pentru noi să fim în contact cu Juliano și cu 

arcturianii și alte prieteni, ghizi și ființe elevate pentadimensionale. 

 

Ne-am angajat să ajutăm la creșterea și să sprijinirea PCOL-ul nostru nou în curs de dezvoltare.” 

 

 
 

 

Sa intalnim cu membrii din intreaga lume 

Marcela Estrop 

Sunt un canalizator, vindecător energetic și 

profesor spiritual. Sunt un mesager pentru 

colectivul pleiadean și legat de a deveni un 

maestru ascensionat, transmițînd mesaje și 

îndrumări de la aceste energii pentadimensionale 

pentru a ajuta Stareeds și empaticii să intre în 

puterea lor personală și de a îmbunătăți 

circumstanțele în linia lor temporală actuală.   

Deschiderea mea spirituală a început după 

moartea mamei mele în 2009. După moartea 

mamei, m-am chinuit să-mi gestionez viața acum 

fără îndrumarea mamei. Atunci am început să merg spre interior pentru răspunsuri 
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la întrebări foarte dificile din viața mea. Am început să meditez informal și să cer 

universului îndrumare în momente de tăcere. 

În 2017, în timp ce lucram cu un consultant de viață spirituală, am descoperit că pot 

comunica cu ghizii spirituali ai altor oameni și să-mi amintesc viețile trecute. În 

același timp, am început să studiez învățăturile Maeștrilor Ascensionați și am reușit 

rapid să mă conectez cu acești ghizi pentadimensionali cincea și să canalizez mesaje 

importante de la Maestrul Kuthumi & Fecioara Maria. Acest lucru a deschis, de 

asemenea, ușa comunicării cu Consiliul Pleiadean și capacitatea de a î-l canaliza pe 

P'taah, precum și limbajul galactic pleiadean și tonurile pentru vindecarea avansată 

cu energia cuantică. 

M-am născut în Mexico City și sunt un vorbitor nativ de spaniolă. Am fost crescută în 

Mexico City în copilărie înainte de a ne muta în Oakland, California, unde am trăit cu 

părinții mei până la plecarea către San Diego, California, pentru a studia la colegiu. 

Sunt deschisă din punct de vedere cultural și am o pregătire lingvistică în mai multe 

limbi, inclusiv italiană și portugheză. Eu dețin o diplomă de licență în literatura 

italiană de la UC San Diego și un master în Management Internațional de la UCSD's 

Graduate School of Global Policy and Strategy. Am urmat Cursurile Universității din 

Bologna ca student la schimb la începutul anilor 20 și m-am întors să locuiesc și să 

lucrez în Bologna după absolvirea UCSD. Eu dețin, de asemenea, un certificat 

profesional de traducător spaniolă / engleză de la UC San Diego. 

Cred profund în puterea energiei de grup și sunt membru al Grupului de 40 de 

aproximativ un an. Sunt unul dintre prezentatorii de meditații de biorelativitate 

pentru Grupul de 40.  

marcelaestrop@gmail.com 

 

 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

 

Dragă Gudrun, 

Sunt o persoană foarte sensibilă și empatică. Știu că sunt un Starseed și că eu sunt aici pentru a mă 

vindeca și pentru a ajuta planeta în procesul ei de ascensiune. 
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Cu riscul de a suna că m-aș plânge, nu mai suport să fiu pe Pământ! Fiecare zi mi se pare o traumă fără 

sfârșit! Îmi fac griji pentru siguranța familiei și prietenilor mei, precum și pentru siguranța mea. Îmi fac 

griji pentru umanitate și nu suport să aud de toată suferința care se întâmplă pe Pământ. 

 

Desigur, înțeleg că toți am ales să fim aici în acest moment important de pe Pământ și că fiecare dintre 

noi avem lecții de suflet de completat; cu toate acestea, eu sunt epuizată emțtional si foarte speriată! 

Cum pot face față? 

Ultimul nerv 

 

 
 

Dragă Ultimul Nerv, 

 

A fi un empatic sensibil este o binecuvântare și se poate simți, de asemenea, ca un blestem! E un 

moment greu pentru mulți dintre noi. 

Bănuiesc că în călătoria ta sufletească ai avut deja o experiență pe o planetă tridimensională care s-a 

autodistrus. Trauma poate persista și poate fi declanșată de problemele de pe planeta noastră acum. 

 

Nu sunt sigur dacă recuperarea memoriei acelei vieți te va ajuta sau doar te va retraumatiza. Din 

moment ce te afli pe această planetă acum în acest moment de criză, cred că ai venit, în parte, pentru a 

depăși trauma vieții trecute. 

 

Juliano ne-a spus că vremurile de criză duc la schimbare. Privește în tine pentru a găsi ceea ce ai nevoie 

pentru a te elibera. Sentimentul meu este că există o teamă profundă de schimbare și de instabilitate. 

 

Sper că acest lucru ți-a fost de ajutor. 

 

Cu drag, 

Gudrun 

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 martie 2020 si 18 aprilie 2021. 

  

 

Birgit Smothers  

Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 
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    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. 

 

Partea a 7-a din 10: 

 

Puteți înțelege energiile galactice pe care Pământul le primește, începând cu a vă o concepție despre 

unde se află Pământul în calea sa galactică și ce energii și tipare energetice sunt primite în acest periplu. 

Călătoria sistemului vostru solar în jurul centrului galactic este o vizualizare importantă, dar, de 

asemenea, precesia sau clătinarea Pământului afectează în ce unghi energetic planeta voastră primește 

energie atât de la soarele vostru, cât și de la soarele central galactc. Sunteți în mijlocul unei mari alinieri. 

Pe 22.12.2012, Pământul s-a aliniat aproximativ cu centrul galactic. Pământul se află în această aliniere 

galactică datorită precesiei sau clătinării axei Pământului, și, de asemenea, pentru că vă aflați 

aproximativ la jumătatea drumului. Datorită acestor alinieri, există o oportunitate pentru o lumină mai 

nouă, mai intensă și o energie mai nouă. Această lumină și această energie sunt necesare pe Pământ. 

Aveți nevoie de gânduri mai noi și vibrații mai noi pentru a schimba și repara Pământul. 

 

Vreau să subliniez cuvântul "reparare", pentru că din toate observațiile științifice, Pământul este într-o 

dilemă sau un blocaj acum. Adică, există probleme pe Pământ care par irezolvabile. Aceste probleme 

creează deja daune care par că nu pot fi remediate. Într-o astfel de aliniere cu centrul galactic despre 

care vorbim, vibrațiile mai noi și energiile mai noi vor deveni mai disponibile, astfel încât vor apărea noi 

soluții. 

Într-un sens, calea sistemului solar în jurul întregii galaxii este o roată gigantică de medicină. Vedeți voi, 

Roata Medicinală este reprezentativă pentru modelele inerente din galaxie. Poate că este mai dificil de 

înțeles sistemul solar și modul în care Pământul dau înapoi informații către centrul galactic. Poate ați 

putea înțelege că centrul galactic trimite energie pe Pământ, și că există un nou câmp vibrațional care 

vine spre Pământ. O parte din motivul pentru care un nou câmp vibrațional vine pe Pământ, este 
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deoarece Pământul și sistemul solar au intrat într-o nouă poziție în calea lor de 250.000.000 de ani în 

jurul centrului galaxiei. 

 

Ce fel de comunicații energetice vin de la Pământ, sau din sistemul vostru solar? Aici intervine Familia 

Stelelară. Aici intervin Maeștrii Galactici. Energiile voastre vibraționale sunt trimise și sunt detectate de 

membrii Familiei Stelare. Acestea sunt percepute de Maeștrii Ascensionați, de Consiliul Galactic. De 

exemplu, Consiliul Galactic și Familia Stelară știau când a explodat prima bombă atomică. Ei știu când 

există alte experimente nucleare. Ei știu când se fac experimente cu distorsiunile spațiu-timp. Nu se 

poate face un exercițiu de distorsiune spațio-temporală fără ca multe multe alte energii din această 

galaxie să-l detecteze și să-l înțeleagă. 

 

Aceasta înseamnă că ceea ce se întâmplă este comunicat altor părți ale galaxiei, în special centrului, în 

special evenimentele care implică energia nucleară. Energia nucleară afectează, de asemenea, câmpul 

de si continuumul timp-spațiu. O deformare temporală uneori a fost creată în diferite câmpuri 

energetice de pe Pământ. Acea deformare temporală este ca un rid în continuumul spațiu-timp de pe 

Pământ, și acel rid este detectat de alte părți ale galaxiei, Maeștrii Galactici, Maeștrii Ascensionați și 

Consiliul Galactic știu că ar putea exista potențiale probleme aici pe Pământ. Ei preiau valurile de energie 

care sunt create de distorsiunile spațiu-timp în unele dintre experimentele științifice militare pe care le-

ați făcut. 

 

(Va continua) 

 

 
 

 

  

GOF clubul de lectura 

Kabbalah si ascensiunea 

capitolul 19 

de David K. Miller 

 

 

 

Cine coordonează sarcina de a aduce Pământul și umanitatea în a 5-a dimensiune și cum putem să 

cooperăm? 

 

Lordul Sananda este căpitanul tranziției Pământului la locul ei de drept. El supraveghează, de asemenea, 

tranziția multor suflete la niveluri mai înalte. Orice ființă care vine de pe tărâmul ET și care lucrează 

pentru ascensiune recunoaște că liderul planului este Sananda. Cooperarea sa și informațiile speciale de 

la Sursa Creatorilor oferă datele și îndrumările necesare, pentru ca ființele 5D să ne ajute. Este 

important să lucrați cu codurile și conexiunile de ascensiune pe care le doriți procesate și este 

recomandabil să vă deschideți mai larg acestor informații. La fel să vă deschideți luminii Zohar. 
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Ce este lumina Zohar? 

 

O lumină specială care trece de la un capăt la altul al universului. Această lumină călătorește la infinit, 

dar lumina Zohar este o lumină puternică care nu numai că trece prin univers, dar este legată direct de 

Sursa Creatoare. Este un fir de lumină care există în întregul univers și se întoarce la Creator. Se întoarce 

la începutul creației. Acest fir de lumină este conectat prin abisul neantului cu Creatorul. Este invizibil 

pentru majoritatea oamenilor, dar puteți apela la ea. Poate fi văzută prin ochii lui Adam Kadmon sau ai 

omului primordial. 

 

Ce se înțelege prin "omul primordial" și ce înseamnă asta pentru destinul unei semințe stelare? 

 

Omul primordial este primul prototip care a fost creat din care au emanat toate sufletele speciei umane. 

Există familii de suflete și facem parte dintr-o familie de suflete. Există, de asemenea, o mare familie de 

suflete care face parte din sursa Adam Kadom. Cu toții aparținem acestei surse, astfel încât toate 

sufletele noastre sunt legate de această sursă. Când treceți prin Poarta Stelară, puteți face experiența  

altor specii. Nu suntem Adam Kadmon pentru tot restul existenței noastre sufletești. Cu toții am depus 

multe eforturi pentru specia Adam Kadmon. Putem începe să facem experiența altor specii și către alte 

experiențe în galaxie. 
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