
Cresterea Coeficientului de Lumina Spiritual si Vindecarea planetei 
By David K. Miller 

Arcturienii spun ca cheia in rezolvarea crizelor noastre de pe Pamant se afla in 
abilitatea noastra de a creste Coeficientul de Lumina Spirituala. “Coeficientul de 
Lumina Spirituala” este un termen ce ei il folosesc pentru a descrie abilitatea 
noastra de a intelege si utiliza teoriile si ideile spirituale. Acest concept poate fi 
comparat cu conceptul psihologic a Coeficientului de Inteligenta sau IQ, care este 
un termen folosit in psihologia moderna, pentru a masura abilitatile intelectuale 
ale cuiva. Spre deosebire de IQ-ul vostru, care poate scade pe masura ce inaintati 
in varsta, “SLQ”-ul- Coeficientul de Lumina Spirituala poate creste pe masura ce 
trec anii. In mod interesant, voi puteti avea un IQ ridicat dar de asemenea un 
Coeficient de Lumina Spirituala scazut. Inteligenta superioara nu garanteaza un 
Coeficient de Lumina Spirituala superior. 

 Ca si grup de vindecare planetara, cum putem sa crestem SQL-ul planetei? 
Aceasta cu siguranta este o treaba serioasa. Un raspuns ar fi: prin activarea si 
mentinerea unui Oras de Lumina pe rand. Cu siguranta, crearea de mai multe 
Orase de Lumina Planetare in jurul planetei va creste SQL-ul planetei. Va ajuta ca 
oamenii sa devina mult mai constienti de dimensiunile superioare si de crearea si 
mentinerea de locuri sacre pe tot globul. O alta strategie de-a noastra este sa 
promovam Constiinta Unimii/Unitara si constientizarea Dimensiunii a 5-a si 
Ascensiunea. Noi credem ca putem sa ajutam la realizarea acestor teluri prin 
promovarea in lume a exercitiilor de meditatie si munca cu tehnicile de 
Biorelativitate, pentru a ajuta la vindecarea planetei. 

 In 2012 Arcturienii au introdus conceptul ca semintele stelare sa devina 
Vindecatori Planetari. Aceasta este o abordare in care semintele stelare studiaza 
si se dedica muncii/job-lui de vindecare a planetei. O parte a acestui proiect 
implica munca cu proiecte de vindecare pentru a creste Coeficientul de Lumina 
Spirituala a planetei, cu ajutorul strategiilor pe care noi ne concentram, de 
exemplu Orasele de Lumina si Biorelativitatea si utilizarea celor 12 cristale Eterice 
si Arborele Vietii Planetar. De curand, Arcturienii au accentuat efectele vindecarii 
planetare prin shimmering-ul aurei Planetei ca si o alta tehnica de a creste SQL-ul 
planetei. 

 Retineti ca cheia eficientei in munca noastra este sa crestem puterea arcan 
a meditatiilor noastre, sa avem o concentrare si intentie puternica si in final 
luarea in consideratie a rezistentei/opunerii ce poate exista fata de aceasta 



munca. Oricat de ciudat ar suna, exista o mare cantitate de rezistenta/opunere 
fata de vindecarea Pamantului. In articolele viitoare vom aborda in mod specific 
tehnici de ajutor pentru a depasi rezistenta/opunerea ce exista fata de vindecarea 
si echilibrarea Pamantului. 

 

 

 

 

 

ANULATA 

Conferinta noastra anuala a fost din pacate anulata, datorita raspandirii Coronavirus 
in Arizona. Calatoriile in tara cat si cele internationale au fost luate in considerare la 
aceasta decizie, cat si siguranta si sanatatea membruulor nostri. Speram sa sustinem 
intalnirea anuala in 2021. Multumesc pentru intelegerea voastra. 

 

 

 

Consilierea SEMINTELOR STELARE 

Buna Gudrun, 

am o intrebare legata de a fi in serviciu fata de cineva. Sunt o asistenta la pensie si 
timp de 10 ani am facut voluntariat pentru a preda/explica despre problemele 
femeilor. Acum ma simt obosita si numai vreau sa fiu un facator de bine! Sunt 
cumva egoista? Mi s-a cerut sa ajut la un spital , ei fiind depasiti in aceste 
momente. Am refuzat. Acest lucru imi va afecta negativ coeficientul meu de 
lumina spirituala si posibilitatea/abilitatea mea de a ascensiona? Am o familie 
mare si petrec mult timp cu ei, in special cu nepotii. Aceasta este tot ceea ce 
vreau sa fac in acest moment! Mai meditez si incerc sa raman conectatata cu 
ghizii mei. Cand ma conectez cu spiritul, sunt in pace si cred ca fac ceea ce este 
pentru binele cel mai inalt. Ma insel/pacalesc si ma las ghidata gresit? Ajutor, te 
rog. 

Draga prietena, 

se pare ca ti-ai indeplinit sarcina de a fi in serviciu pentru aceasta viata. Nu stiu 
daca mai ai karma de echilibrat, dar se pare ca ai indeplinit multe lectii in aceasta 
viata. Serviciul fata de propria familie si nepoti este de asemenea un serviciu. Tu 
primesti ghidare ca te afli pe calea ta spirituala in modul in care este pentru binele 
tau cel mai inalt si al “sferei tale de influenta”. Daca unul sau mai multi dintre 



nepotii tai sunt seminte stelare si poate trebuie sa accepti faptul ca prezenta ta 
acum in viata lor este cruciala. Ai incredere in ghidarea personala si in inima ta. 
Esti o persoana frumoasa! Binecuvantari, Gudrun. 

 
Binecuvantari, Gudrun 

 

  

 

  

 

SA INTALNIM MEMBRII DE PE GLOB 
Tim Maher, Texas 

Buna tuturor. Eu sunt Tim  care este prescurtarea de 
la Timothy Maher. M-am nascut in Kalaheo, Kauai, 
Hawaii in 1943 imediat dupa “Pearl Harbor”. In 
prezent locuiesc in Corpus Christi, Texas cu sotia, fiica 
si prietenul ei. Sunt produsul unei mame Portugheze 
si un tata Irlandez. Mama mi-a intarit ideea in originea 
mea extraterestra, in abilitatile mele si senzitivitate. 
Tatal meu ne-a tinut impamantati. 

Am petrecut mai mult de 7 ani in armata, in marea majoritate a timpului cu 
locatia in Asia. Aici m-am trezit catre Zen si abordarea Taoista asupra vietii. Apoi 
am petrecut mai mult de 30 de ani in IT in timp ce am studiat, antrenat si practicat 
Tarot, meditatia, Druidism si am dezvoltat abilitatea de a le citi altora despre 
viitorul lor fara carti. Am locuit in Nicaragua si ma simt foarte acasa in zonele de 
pamant din Nicaragua iar intunericul((nelinistea politica si persecutiile) mi-au adus 
durere. Hobby-ul meu, altul in afara de Harley-ul meu(motocicleta) si jocurile 
video ocazionale, este de traire “sunt ceea ce sunt” la nivel zilnic. 

Am descoperit Grupul de 40 in timp de grupul Druidic treceea printr-o schimbare 
in 2011/2012. A fost si este urmatoarea cale pe care a trebuit sa merg pentru 
expansiunea mea mare si ascensiune, dar si pentru munca mai profunda cu Gaia 
si Umanitatea. Grupul de 40 m-a ajutat sa stabilesc o puternica/solida conexiune 
cu Arcturienii si cu energiile 5 dimensionale de care este nevoie pentru a ajuta 
Pamantul sa ascensioneze. Fiind printre voi si facand aceasta munca mi-am 
identificat gardianul meu de la nastere ce m-a condus ca sa-mi indeplinesc 
scopurile in aceasta existenta. GOF mi-a deschis calea sa lucrez cu multi Maestrii 

 

 

 

 



Ascensionati si m-am extins/dezvoltat in cadrul existentei Arcturiene si 
Melchizedek datorita ghidarii si invataturilor lor. Uite-ma aici invatatnd sa merg 
simultan in dimensiunile a 3-a si a5-a. 

In timpul antrenamentelor mele druide mi s-a cerut sa sustin meditatii ghidate ce 
erau o bilocare in Gaia, in Soarele Central si in Univers. Ei faceau aceste lucruri de 
luna plina si luna noua, solstitiu si de sarbatorile spirituale Irlandeze. Dupa ce am 
participat de cateva ori la meditatiile de grup cu voi toti, am fost incurajat sa-mi 
folosesc abilitatile si sa prezint meditatii pentru Grup. 

Mi s-a spus de curand ”Sa nu fi niciodata serios draga...Intotdeauna fi un pungas”. 
Pentru mine viata, este un cuvant folosit pentru a defini o existenta. Noi toti am 
avut multe experiente ce ne-au pregatit pentru aceasta si posibil pentru 
urmatoarea. In timp ce aici am vazut si vedem umanitatea blocata in logica 
feminina/masculina, echilibru, cunoastere si judecata , lucruri care blocheaza 
ascensiunea Mamei noastre. Viata este si despre altii in afara de  familie. Primul 
pas este sa fii una cu sinele superior si sinele inferior. In al doilea rand atunci cand 
esti una cu tine insuti poti fi una cu familia deoarece tu esti intreg. In al 3-lea rand 
fiind una cu familia, te invata cum sa fi una cu umanitatea. Fii tu insuti. Fii intreg. 
Fii “Eu sunt ceea ce sunt”. In iubire si lumina pentru voi toti. Sunt onorat sa fiu 
printre voi toti. 

 
Tim Maher 
Texas, USA 

  

 

Noul Asistent Coordonator Latin American/Spaniol 

Salutari! 

Numele meu este Laura Covella. M-am nascut si am crescut in 
Lima, Peru si am petrecut o buna parte din viata aici. Peru este 
o tara extraordinar de bogata in cultura si istorie si este 
taramul natal  si sacru al Incasilor. In Peru am fost un CPA si 
mi-am creat propria mea firma. 

In decembrie 1998 am decis sa accept functia de CPA contabil la afacerea sorei 
mele din Florida si m-am mutat in USA cu fata mea ce avea 13 ani. Am transferat 
afacerea ce o aveam in Peru catre unul dintre angajatii mei, pentru a continua sa-
mi servesc clientii. 

 

 

 

 



In timp ce eram in Florida, avocatul meu a trimis toate actele de emigrare pentru 
a obtine viza H1B pentru a lucra cu sora mea, dar m-a informat ca trebuie sa 
astept pana la anul deoarece lista de cereri era mare. In consecinta m-am mutat 
in Germania unde am stat 15 luni. 

In februarie 2000 m-am mutat inapoi in Florida cu fiica mea. 4 luni mai tarziu, in 
iunie cand prietena mea  Leonor din Chile si cu sotul ei m-au invitat sa merg la 
deschiderea unui club de noapte, am intalnit pe sotul meu. Asta a fost prima mea 
vizita in USA. 

In 2001 mi-am sfatuit prietenul(acum sotul) sa gaseasca un partener de afaceri si 
sa porneasca o afacere in aviatie, unde era activitatea sa in acel moment. In 
martie 2001 el a gasit un partener si a creat o companie ce a mers foarte bine. Am 
inceput imediat sa lucrez in companie si din acel moment vietile noastre s-au 
schimbat enorm. Ne-am casatorit in 2002 si avem acum 2 fete gemene minunate, 
iar prima fata traieste acum cu sotul ei si cei 3 copii in Tennessee. Suntem 
binecuvantati sa avem asa o familie frumoasa. 

De cand am creat afacerea, vietile noastre s-au schimbat mult, pe masura ce 
afacerea s-a dezvoltat mult a aparut un moment cand a devenit foarte stresant, 
asa ca eu am decis sa-mi urmez inima si sa iau o pauza de munca. 

In aprilie 2017 am decis sa calatoresc in Bolivia fara sa cunosc pe nimeni la care sa 
merg, pentru a initia o calatorie de activare si initiere solara. A fost o calatorie prin 
noua Shambala in Cordillera de Los Andes si Lacul Titicaca cu Anna si Luis 
Fernando. Acel moment a devenit trezirea mea de constiinta. Acestea au fost 
unele dintre zilele vietii mele cele mai deosebite cand am realizat ca am petrecut 
atat de multi ani muncind din greu in afacere fara sa-mi traiesc viata spirituala. 
Asa ca in 2018 am decis sa incetez a munci si sa mai urmez legile umanitatii si am 
hotarat sa-mi urmez inima si legile divinitatii de iubire neconditionata si 
inteligenta. Am realizat ca aceasta iubire intotdeauna ne vorbeste dar datorita 
faptului ca suntem ocupati cu problemele de zi cu zi, nu ne facem timp sa o 
ascultam. 

De atunci am fost conectata cu energiile mele de studiu si am calatorit in toata 
lumea. Unele dintre locurile unde am calatorit include: Egipt, Grecia, Muntele 
Shasta, Lacul Titicaca, Muntele Perdido din Pirinei, Nevado Sajama in Bolivia, 
Cuzco Peru, Liniile Nazca din Peru, etc. 



Bunul meu prieten Pilar mi-a trimis un filmulet pe youtube cu David K. Miller si am 
realizat si inteles de ce am calatorit in toate aceste locuri. Fac meditatii in fiecare 
zi si imi impart timpul intre familia mea si clasele de studiu de energie si spirituale 
on-line. Imi place sa cant si sa dansez si sa fiu cu oameni bucurosi, optimisti si 
iubitori. 

Sunt onorata sa pot participa in acest Grup de 40 fantastic ca si Ajutor 
Coordonator pentru America Latina! Voi fi un coordonator administrativ pentru 
toti membrii vorbitori de limba spaniola din America Latina. In plus voi ajuta de 
asemenea si vorbitorii de spaniola din USA. 

Voi lucra indeaproape cu David si Purvesh pentru a ne asigura ca toate 
newsletter-urile, comunicatiile si anunturile sunt traduse si distribuite catre 
America de Sud si membrii latini. 

Sunt extrem de incantata si mandra de a fi parte din aceasta familie spirituala si 
de lumina si ma simt onorata sa scriu in acest Newsletter. Abia astept sa comunic 
cu voi si sper sa intalnesc multi dintre voi in noul meu rol. 

 

Iubire si fiti fericiti! 

Laura Covella 

Assistant Latin American/Spanish Coordinator 
aymir2018@gmail.com 

  

 

with Juliano through David K. Miller 

 

 

 

 

In Newsletter-ul lui David din mai 2019, tu ai prezis faptul ca vor fi 2 evenimente 
majore in 2020 ce vor schimba total situatia globala. David a mentionat ca 
“Evident, Covid-19 este unul dintre acestea.” Ceea ce se intampla acum cu 
protestele ce au loc legate de injustitia rasiala de pe glob, ar fi acesta al 2-lea 
eveniment? 

imap://balaysroberto%40yahoo%2Ecom@imap.mail.yahoo.com:993/fetch%3EUID%3E/GOF%3E302815
mailto:aymir2018@gmail.com


R: Protestele rasiale sunt importante si cu siguranta vor avea un efect puternic in 
sistemul politic, economic si social, mai ales in USA si in alte tari ce 
experimenteaza aceasi problema, dar nu, eu nu consider acest eveniment, aceste 
proteste sociale si miscari ca si urmatorul sau al 2-lea eveniment. Al 2-lea 
eveniment va trebui sa aiba niste consecinte globale mult mai dramatice. Nu 
minimalizez nelinistile sociale si dezbinarile ce au fost cauzate de aceasta miscare 
Black Lives Matter, ce este semnificativa si importanta, dar evenimentul global 
sau al 2-lea eveniment la care fac referire se incadreaza in urmatoarele categorii 
sau evenimente: un schimb nuclear intre 2 tari ce rezulta apoi in dezastre cu 
iradiere ce sunt raspandite pe tot globul; un accident nuclear ce ar putea crea cam 
acelasi lucru; o eruptie vulcanica ce va afecta Pamantul in aceasta directie; un 
asteroid ce ar lovi Pamantul ar fi considerat ca si al 2-lea eveniment, un asteroid 
mare; inelul de foc activat intr-un mod foarte puternic ar fi considerat asa; si in 
final un eveniment de care am fost foarte ingrijorat si care are potentialul sa fie 
eveniment in masa global este o eruptie de masa solara, deoarece exista cateva 
lucruri ce au loc acum pe Pamant. 

Numarul unu, campul electromagnetic al Pamantului este slabit. O parte a 
motivului pentru care este slabit este datorita lipsei de activitate solara. Energia 
de la soare intareste energia campului electromagnetic al Pamantului. Exista 
cateva consecinte atunci cand activitatea solara este scazuta. Aceasta inseamna 
ca nu exista o protectie puternica in jurul Pamantului de catre campul 
electromagnetic al lui. dar in ciuda faptului ca soarele se afla intr-o stare de 
activitate slaba si ma refer in particular la ciclul pata al soarelui, dar aceasta nu 
inseamna ca nu exista activitate solara. De fapt exista posibilitatea de eruptii 
solare si ejectii de masa coronara. Daca ar fi un aliniament nefericit ca atunci cand 
soarele se roteste si este o ejectie de masa conorara, iar pozitia masei coronara se 
intampla sa fie in aliniament cu locul unde se afla Pamantul, atunci luand in 
considerare ca campul electromagnetic al Pamantului este slabit, energia masei 
coronare ejectata ar putea distruge satelitii si sa opreasca internetul. 

Unul dintre modurile datorita caruia aceasta criza Corona 19 a fost oarecum 
acceptabila este acela ca oamenii au fost in stare sa lucreze de acasa si sa ramana 
in comunicare prin intermediul internetului. Parti importante ale internetului 
global si ale comunicatiilor globale sunt dependente de sateliti. 

Am vorbit chiar si despre zona nula in unele lecturi, ca si o posibilitate. Zona nula 
este o energie de neutralizare ce exista in anumite parti ale caii, Pamantul si 
sistemul solar fac o calatorie in aproximativ 450 de miliane de ani in jurul 



centrului galaxiei. Exista diferite campuri de energie pe calea/drumul pe care se 
afla sistemul solar si cateodata sunt si “zone nule” ce neutralizeaza energia 
electromagnetica, iar cand o planeta sau un sistem solar trece prin aceasta zona, 
atunci se poate sa aiba un puternic efect asupra sistemelor electromagnetice de 
pe planeta. 

Dar acestea sunt genuri de lucruri ce vad ca si posibilitate. Da, aceasta miscare 
Black Lives Matters este o miscare puternica si sper ca noi sa putem stimula o 
noua miscare pentru Pamantul ce conteaza, deoarece asa cum am spus la 
inceputul acestei lecturi, ne aflam cam in prima treime a drumului prin a 6-a 
extinctie in masa. Aceasta inseamna ca mai sunt multe de venit si unele dintre 
lucrurile ce pot sosi pot fi chiar dramatice. 

 
  

 

 

 

 

 

PCOL Inputs to GOF Executive Board Meeting July 12, 2020 

-Primul nou PCOL din 2020  in Guadalupe, San Jose, Costa Rica a fost activat in San 
Jose, Costa Rica pe 28 iunie, la intalnirea Globala PCOL. In plus, a fost stabilita 
legatura cu un oras sora al Lago Puelo PCOL din Argentina. A fost o intalnire 
deosebita cu 31 de participanti. 

 -Aplicatiile pentru PCOL Santiago, Chile vor fi revazute de catre Comitetul 
PCOL si asteapta aprobarea, iar activarea este planificata pentru intalnirea PCOL 
Globala din august. Aplicatiile pentru Talca din Chile si Chia Colombia sunt in 
lucru. Laura Covello il ajuta acum pe Purvesh in Argentina cu procesarea 
aplicatiilor PCOL-rilor. 

 Comitetul Sfatuitor PCOL va activa Chanupa/Conde PCOL in Brazilia pe 26 



iulie la intalnirea Globala PCOL. 

 -Urmatoare prezentare speciala de tara va fi cu Mexic pe 19 iulie, 2020. 

 -In plus pentru pentru intarirea retelei, Comitetul Sfatuitor PCOL lucreaza 
cu scopul de a incuraja o mai buna intretinere si entuziasm in PCOL-uri. 

 -prima intalnire trimestriala globala pentru vorbitorii de limba spaniola va fi 
pe 23 august,2020. 

 -Crearea Manualului PCOL intr-o forma mai simpla, concentrata si 
accesibila. 

 - PCOL-ile raporteaza multa activitate, intalniri regulate online. Toate merg 
bine, cu pasiune si intens. 

   

  

Activarea PCOL Guadalupe, San Jose, Costa Rica 

Uram bun venit unui nou Oras de Lumina 
Planetar-Guadalupe in San Jose, Costa Rica. 
Urmeaza cateva cuvinte spuse de membrii 
acestuia legat de experientele lor: 

Sylvia Granados Salazar-Coordonator 

De cand a avut loc activarea am observat mai 
multa curatenie in planurile fizic si eteric, pentru 
ca locuiesc in centrul orasului am perceput mult 
calm in oameni, o energie foarte intensa in acest 
loc. Abia incepem, dar sunt sigura ca datorita 
iubirii grupului si dedicatia, vom continua sa 
observam mari schimbari in mediul inconjurator. 

Monikka Dobnner 

In ziua activarii, am simtit o incredibila frecventa de elevare, in unele momente 
foarte fierbinte, cu multe fiinte de lumina in jurul nostru, inima mea s-a extins 
complet si am simtit o imensa gratitudine pentru ca fac parte din acest grup si 

 

 

 

 



proiect de lumina, pentru tara si planeta.. Am simtit o conexiune mai directa si 
profunda cu Mama Gaia. 

Viviana Rebeca Calderon 

A fost minunat, din ziua precedenta am simtiit multa emotie, spiritul meu era gata 
pentru acest mare serviciu si in ziua activarii am perceput energia ce a proiectat-o 
Juliano de pe nava lui spre oras si de asemenea conexiunea cu cristalul eteric de la 
Volcan Poas. A fost cu adevarat magic si am ramas in acea zi cu acea energie si 
foarte recunoscatoare pentru faptul ca fac parte din acest proiect frumos de 
iubire. 

Maribbel Zuniga 

Conexiunea cu Cristalul Arcturian si cu cele 12 cristale eterice a fost ca inceputul 
unui management de iubire. Ascensiunea orasului de lumina Guadalupe a fost ca 
si cel mai pretios dar. Este acum responsabilitatea noastra de a mentine 
constanta frecventa sa de iubire si sa exersam increderea si de asemenea sa avem 
incredere ca este un efort de echipa. 

Maria Eugenia Oviedo 

Experienta s-a simtit ca un dar divin, deoarece mi-am trezit intuitia si o conectiune 
mai profunda cu energia puternica pe care noi putem sa o folosim pentru a ne 
ridica planeta pentru binele intregii umanitati. Iar schimbarea ce am avut-o este o 
trezire a constiintei mele catre a continua sa-mi elevez cunoasterea, vibratia si sa 
ajut Orasul de Lumina in scopul sau de a sustine si intari energia 5 dimensionala 
pe aceasta planeta 3 dimensionala. 

Michelle Fallas Granados 

Procesul de fondare a orasului de lumina a fost foarte recompensant pentru 
spiritul meu. Acum, facand aceasta munca cu fratii Arcturieni imi umple inima cu 
o mare onoare si gratitudine.. Munca aceasta abia incepe si cu un mare 
devotament si responsabilitate noi vom planta semintele pentru evolutia iubitei 
noastre Gaia. 

Lilian Chavarria 

Participarea la crearea orasului de lumina Guadalupe a fost o puternica 
experienta pentru mine. Simt multa responsabilitate pentru intreaga umanitate si 



pentru univers de  vreme ce am venit aici pentru a face aceasta munca deosebita 
de a creste vibratia iubitei noastre Gaia. 

Retineti ca toti membrii GOF sunt invitati la Intalnirea Lunara PCOL. Nu trebuie 
neaparat sa fiti intr-un Oras de Lumina Planetar pentru a participa. Prezenta 
voastra la intalnire aduce o lumina in plus si o putere retelei mondiale si in  timp 
ce oferiti voi si primiti energie si lumina. Urmatoarea noastra intalnire este in 
iubie 28, cand vom activa Orasul de Lumina Chanupa din Brazilia. 

 
  

 

  

  

 

Welcome New GOF Members! 

We would like to extend a warm welcome to the following new members who joined 
the Group of Forty between June 18, 2020 and July 18, 2020. 

 

 

  

 



Clubul de Carte GOF 
 

Kaballah si Ascensiunea 
Chapter 12 

By David K. Miller 
 

 

 

 

Cum ne dam seama daca suntem pe calea corecta sau nu? 

Intrand in transe astfel incat sa ne deschidem pentru a primi informatia. Caile pe 
care le intretinem sunt ca si usile ce duc la diferite dimensiuni spirituale. Fiecare 
cale are un beneficiu particular/propriu si o experienta ce in final va hrani 
dezvoltarea sufletului. 

Este durerea un mod de masurare a beneficiului spiritual pe calea particulara ce 
ai ales-o? 

Nu. Tu alegi cai bazandu-te pe cum iti hraneste dezvoltarea sufletului, si nu in 
functie de cat de dureroasa este. Nu poti masura succesul caii tale prin cantitatea 
de durere ce o ai, mai degraba poti masura succesul prin faptul daca ti-a ridicat 
nivelul particular al sufletului tau sau nu. Acesta este adevaratul test al unei cai. 

Este bogatia materiala o piedica in largirea dezvoltarii sufletului? 

Unii dintre voi ati fost pe cai ce v-au permis un succes material deosebit. Chiar si 
asa daca din punct de vedere financiar va fost foarte usor, totusi nu v-ati 
dezvoltat.  Unii dintre voi sunteti pe cai ale sufletului pline de ajutor material, 
astfel incat voi aveti oportunitatea sa va dezvoltati liber, sa studiati sau chiar sa 
incepeti noi activitati/directii. In aceste cazuri oportunitatile depind de voi pentru 
a fi dezvoltate. Si atunci voi aveti abilitatea sa va indepliniti scopul vietii si sa va 
largiti calea. Multi dintre voi au acum oportunitatea de a finaliza largirea 
dezvoltarii sufletului vostru. 

 

 

 

 

 

 
 
 



2020 Istoria Mea Cu Arcturienii 
by Elizabeth HeartStar, astrologer and Group Of Forty member  

Primul meu contact cu Arcturienii a fost in 1995 in Kailua, Oahu, Hawaii. Era trecut 
de miezul noptii cand fiul meu, Kai, ce avea atunci 13 ani m-a trezit din somn 
spunand ca ii este sete si este fierbinte. El a venit grabit si mi-a spus “Mama, 
mama trebuie sa iesi afara si sa vezi asta.” Am mers afara. Spre uimirea mea pe 
cerul noptii era o enorma lumina stralucitoare aurie, ce se misca in tipare ciudate. 
Am simtit imediat o forts prin tot corpul meu. Dupa aproximativ 2 saptamani de la 
acest prim contact conduceam inapoi acasa masina, cand o forta puternica a 
preluat controlul volanului si rotilor si mi-a condus masina si a parcat intr-o zona 
speciala numita Lanikai, ce se afla langa Ocean. Am mers catre plaja si acolo era 
din nou aceasi enorma lumina aurie raza deasupra unei stanci  formata in mare, 
deasupra la Mokuluas, care sunt 2 stanci  din golful Lanikai ce arata ca piramida 
din Giza si Sfinxul Egiptean. Am simtit aceasi energie puternica vibratorie 
coborand prin tot corpul meu. Mi-am dat seama de atunci ca ceva neobisnuit 
dintr-o alta frecventa –dimensiune se intampla si ca acel ceva sau cineva activeaza 
ceva in mine si in acelasi timp comunica cu mine. Mai tarziu in acea saptamana m-
am dus in vizita la prietenul si vindecatorul George Tracy din Oahu’s North Shore. 
George era un prieten cu calitati deosebite psihice. El a spus “Oh, aceea a fost una 
dintre Navele Lumina Arcturiene. Ei viziteaza des Insulele.” Pentru ca sunt 
astrolog si fascinata de astronomie si stele, am aflat ca steaua Arcturus este foarte 
aproape ca grade de Soarele meu din Balanta. Dorind sa stiu mai multe despre 
Arcturieni, am cumparat o carte numita “Noi, Arcturienii, Calatoria Sacra catre 
Atlantida” de Norma Milanovich. Din acel moment am devenit constienta de 
conexiunea mea cu Arcturienii. Dupa vreo 10 ani dupa intalnirea din Hawaii cu 
Arcturienii, munceam ca si astrolog in Sedona, Arizona. O femeie a venit la mine 
pentru o citire de astrologie si in sesiunea ei eu am mentionat ca are o aliniere 
stelara cu Sirius si de asemenea este conectata cu steaua Arcturus. Si ea a spus 
“Uau, ce interesant sa mentionezi Arcturienii, pentru ca acesta este motivul 
pentru care ma aflu in Arizona. Sunt aici sa –l intalnesc pe David K. Miller ce face 
chanelling cu Arcturienii.” Am fost fascinata de ceea ce mi-a spus si am luat cartea 
lui David si am invatat mai multe despre aceasta munca cu Arcturienii. 

Si asa am ajuns un membru al GOF si sa lucrez cu Arcturienii  in vindecarea 
planetara. In ultimii ani am devenit mai implicata cu Arcturienii si cu munca lui 
David Miller si pentru o perioada scurta David a sustinut micute grupuri de 
intalnire in Prescott.  Aici a fost cand am invatat si experimentat uneltele si 



modurile de a calatori catre dimensiunea a5-a. Am invatat cum sa calatoresc in 
corpul meu de lumina catre dimensiunea a5-a. A fost minunat sa invat cum sa 
parasesc dimensiunea a3-a si sa calatoresc prin coridorul de lumina catre Nava 
Lumina Arcturiana Athena si sa intru in camera speciala de vindecare. Am simtit 
prezenta unei energii feminine foarte iubitoare si vindecatoare  ce parea ca ma 
ajuta/asista sa ma eliberez de stresul din corpul meu in sesiunile din camera de 
vindecare. Gudrun a spus .” O, aceea este Hellio-ah, o femeie Arcturiana ce 
lucreaza impreuna cu Juliano”. Dupa un an in care am vizitat camera de vindecare 
zilnic, am inceput sa simt un alt tip de vindecare. Era mai mult ca o activare sau 
upgrade. 

In februariie 2018, am experimentat o energie Arcturiana diferita ca vibratie ce 
vorbea cu mine. Mi s-a sppus ca numele ei este Alo-ah, mi-a spus ca ea este Sinele 
meu superior Arcturian si ca ea traieste in dimensiunea a7-a a lui Arrcturus. Mi-a 
spus ca este acum capabila sa-si coboare vibratia pana la dimensiunea a 5-a si sa 
se conecteze cu mine cand calatoresc din dimensiunea a3-a in dimensiunea a5-a 
si cand ne putem uni. Sunt acum pregatita sa aduc noi informatii astrologice 
galactice pentru vindecare si expansiune. 

 

 
Elizabeth HeartStar 
Group of Forty member and astrologer 
elizabeth@astro-oracle.com 

 

 

 

 

mailto:elizabeth@astro-oracle.com

