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Crucea cosmica: Inelul de Ascensiune, Inima 

Pamantului, Lacul Cristalului pe Arcturus si Soarele 

Central Galactic 

de  David K. Miller 

Imaginea prezentata de arcturieni a oului 

cosmic ne-a stat la dispozitie pana acum ca o 

vizualizare foarte puternica pentru vindecarea 

aurei noastre. In timpul meditatiilor, cand 

Juliano spune: comandati aura voastra sa intre 

in forma oului cosmic, atunci imediat toata 

lumea are imaginea oului cosmic in minte. Am 

cautat sa gasim o imagine comparabila pentru 

a ridica puterea sau energia arcan a gandurilor 

noastre, atunci cand vrem sa facem exercitii 

de biorelativitate pentru vindecarea 

Pamantului. Prin diferite discutii cu Janine 

Malcolm, coordonatoarea GOF din Noua 

Zeelanda si Jane Scarrat, coordinatoarea GOF 

din Australia, am gasit o referinta pentru o 

astfel de imagine puternica intr-o canalizare 

mai veche din partea lui Juliano, de acum circa 

10 ani. In acea lectura canalizata de catre 

Juliano, el spune ca un mod de a influenta 

planeta este de a uni inelul de ascensiune, inima mamei Pamant, lacul cristalului arcturian 

si energia de la soarele central galactic. El a spus mai departe in acel mesaj ca exista 
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coduri de lumina care sunt emanate din centrul inimii Pamantului. Mai departe el a spus 

ca : Noi, arcturienii, ne-am adus planeta in dimensiunea a 5-a cand am intrat in inima 

planetei…si am lucrat in inima planetei foarte inten timp de ani buni. Am avut arcturieni, 

care au lucrat in continuu cu aceasta zona. El a continuat si a spus: Daca ati putea vea 

1600 de oameni focusati simultan pe Pamantul interior si pe Inelul de Ascensiune, atunci 

ati fi coplesiti de bucuria rezultatelor si efectelor avute. Dupa aceea Juliano a recomandat 

sa conectam aceste 2 puncte cu lacul cristalului arcturian si cu soarele central galactic. In 

discutia noastra ne-am decis pe baza acestor date sa numim aceasta conexiune a celor 4 

puncte puternice Crucea Cosmica. Acest termen ne-a venit in minte cand ne-am gandit 

la alte exemple cum ar fi Crucea Sudului, care este o constelatie proeminenta vizibila in 

emisfera sudica. Apoi Janine a facut o schita initiala la crucei cosmice si Gudrun Miller si-

a folosit talentele artistice pentru a desena o reprezentare mai elaborata a conexiunii 

dintre aceste 4 puncte spirituale puternice. Folosim acum acest desen, aceasta 

reprezentare si conceptul Crucii Cosmice pentru a ajuta sa ne ridicam puterea arcan cand 

facem meditatii de biorelativitate. Vom oferi mai multe instructiuni cum se poate folosi 

Crucea Cosmica in urmatoarea meditatie globala din martie. 

 

 

 
 

Raport februarie 2021 

Am inceput anul 2021 foarte bine, crescand foarte bine datorita sprijinului fabulos al 

coordinatorilor si membrilor. In ianuarie, am activat 2 noi orase de lumina planetare: 

Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina si York in Marea Britanie. Aceasta una, 

orasul de lumina planetar Palmira va fi activat in Columbia, al 5-lea in aceasta tara 

frumoasa. 

 

Am pornit o noua initiative a intalnirea noastra globala pentru a ne intalni si pentru a 
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face o conexiune reala, constienta cu oamenii din spatele oraselor de lumina 

planetare din jurul lumii si astfel sa facem reteaua PCOL si mai puternica. Juliano a 

explicat aceasta in felul urmator: 

 

Cu aceste prezentari intariti campul mental creat de Orasele de Lumina Planetare. 

De aceea ridicati puterea arcan si mentala in mod efectiv. Noosfera este influentata 

de imagini, meditatie, dar si de interactiunea voastra. Inca o data, vreau usa ma 

intorc la principul ca aceasta interactiune creaza o retea de ganduri, un camp 

mental. Acel camp mental influenteaza deja planeta si pe alti lucratori intru 

lumina…Proiectul oraselor de lumina planetare PCOL ne arata ca exista o cale de 

a transcende granitele politice si de a se conecta intr-un camp energetic unitar. 

 

Toata lumea este invitata la intalnirile noastre lunare.  

•   meditatia PCOL 

•   intalnirea globala a retelei PCOL 

 

Am schimbat de asemenea numele intalnirii globale in  “Intalnirea global  a 

retelei PCOL” iar intalnirea incepe acum la ora 13 ora Arizonei, nu mai incepe 

la ora 9 dimineata ca inainte.   

  

Haideti sa dam un bine ai venit noului nostru Oras de Lumina Planetar York in 

North Yorkshire, Marea Britanie.   

Acest PCOL are 10 membrii si coordinatoarea este Hannah Taylor (care este si 

cooridinatorul pe tara) 

 

 

York este un oras catedrala foarte frumos care se afla cam la 2 ore de mers cu 

trenul la nord de Londra. Orasul ar multe privelisti foarte frumoase cu gradini si 

parcuri. Se afla la locul unirii celor 2 rauri Ouse si Foss si este capitala provinciei 

Yorkshire. Orasul este cunoscut pentru punctele sale istorice cum ar fi York Minster 

si zidurile orasului, arhitectura mostenita in centrul orasului care face aceasta zona 

cunoscuta pentru vizitatorii din strainatate. 

 

Orasul are 1900 de ani de istorie in zidurile lui antice. A fost fondat de catre romani 

sub numele de Eboracum in 71 i.d.H. si a devenit capitala provinciei romane 

Britannia Inferioara, apoi mai tarziu a regatului Deira, Umbria de Bord si Jórvík. In 

Evul Mediu, York a crescut ca centru comercial de deschidere pentru lana si in rolul 

sau de capitala a provinciei nordice eclesistice a Bisericii Engleze, un rol care l-a 

pastrat pana in ziua de astazi.  
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Iata ce au spus cativa dintre membrii fondatori dupa activare: 

A fost o activare foarte frumoasa si foarte speciala care a insemnat foarte mult 

pentru mine si pentru membrii grupului nostru; am colaborat cu arcturienii si cu 

taramul angelic deja de mai multe luni, cu scopul de a reactiva o realiniere 

adevarata cu campul energetic al hierarhiei cosmice si angelice. Binecuvantarea si 

activarea, condusa de David, Juliano si Arhanghelul Mihail a fost puternica, foarte 

inspiranta si o confirmare minunata a intuitilor personale si eforturilor noastre 

modeste. 

 

M-am simtit foarte puternic inaltat si s-a simtit ca si cum ar fi rezultatul unei pregatiri 

de o viata in foarte multe feluri si sunt foarte recunoscator tuturor care au participat. 

Ma bucur ca pot lucra acum cu energiile pentadimensionale care au fost activate si 

ma rog ca aceasta sa ajute sa trezeasca mai multe seminte stelare in zona York.  

 

Ma simt umplut si implinit de o recunostiinta adanca pentru conectarea cu prietenii 

nostrii arcturieni, cu intreg Grupul de 40, impreuna cu toate orasele de lumina 

planetare si ma simt enorm privilegiat de a participa intr-o activitate atat de sacra. 

Simt o recunostiinta atat de coplesitoare pentru toate aceste frecvente armonioase 

de pace, dragoste, lumina si bucurie care domina acum in jur. 

 

Participati si voi la intalnirile lunare globale. Suntem o familie si vrem sa ne ajutam 

reciproc in procesul de vindecare planetare. Pe masura ce ne reintalnim mereu si 

mereu, construim si mentinem constienta noastra unitara si ne intarim reciproc si 

reteaua noastra. Nu se poate mai bine decat atat! 
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Sa intalnim membrii din intreaga lume 

Carmen Traitel 

Sunt Carmen Traitel si traiesc in Puerto Rico, o insula in 

Caraibe. Am trait 14 ani pe contintentul Statelor Unite 

pentur ca sotul meu a fost un soldat in armata americana. 

Ne-am intors in Puerto Rico in 2000 si traim de atunci aici. 

Mereu mi-am dorit sa fiu in serviciu oamenilor, asadar am 

incept sa ma educ in diferite domenii si tehnici de metode 

de vindecare cu ar fi Reiki, terapia Diamant, renasterea, 

Registrele Akashice, cristalul curcubeu Reiki, curatarea si 

echilibrarea aurei, hipnoza si vindecarea apelor planetare 

si inca cateva pe langa. Intr-o zi un frate mi-a trimis un 

video cu David Miller despre munca sa cu Juliano si cu 

arcturienii pentru vindecare Mamei Gaia. M-am alaturat 

unui grup vorbitor de limba spaniola si am devenit si mai interesata in acest grup. 
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Am continuat sa cercetez totul despre acest grup si am devenit intr-un final membru 

al Grupului de 40. Am impartasit acel video si cu altii oameni, frati si surori, si i-am 

intrebat daca doresc sa participe la vindecarea si ascensiunea Mamei Pamant. 

Astfel, am inceput crearea unui grup de 40 in Puerto Rico. Astfel la data de 31 

octombrie 2020 am activat si primul Oras de Lumina Planetar si prima rezervatie 

oceanica pe malul estic al insulei. Am continuat sa lucram cu dragoste si dedicatie 

de 2 ori pe luna penutr planeta, pentru PCOL si PORL. Atunci cand citesc despre 

Triunghiul Sacru si puterea de unii cele 3 parti spirituale, inima mea sare de bucurie 

pentru ca mereu am lucrat in aceasta constienta. Cararile de lumina sunt minunate 

si acestea ghideaza si conduc oameni catre locuri si oameni care vibreaza la fel. 

Voi continua sa cercetez si sa studiez mai departe pentru a atinge cunostiinte si 

mai adanci pentru a lucra cu Mama Pamant si vindecarea ei, pentru a atinge un 

echilibru mai inalt si pentru a ascensiona. Daca ne largim cunostiintele si constiinta, 

continuam sa ne vindecam spiritul, si daca ne vindecam, Gaia se vindeca si ea. 

Binecuvantari tuturor. 

 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

 

Draga Gudrun, 

In ultima lectura a lui Juliano, el a vorbit despre dragostea pentru Mama Pamant si conexiunea 

cu ea. Iar tu ai spus ca daca ne conectam adanc cu Mama Pamant, aceasta ne poate ajuta sa 

ne extindem spiritual. Inteleg acest concept si sunt de acord cu el dar nu simt aceasta 

conexiune! Aproape ca mi-e rusine sa admit acest lucru. Cateodata simt ca natura nu este 

comfortabila si cateodata intimidanta. Prefer cu mult mai mult sa fiu inauntru unde am control 

asupra mediului in care ma aflu si ma simt sigura. 

 

Ce pot sa fac sa ma conectez cu Pamantul? Defapt vreau ca viata mea sa se incheie aici pe 

Pamant. 

 

Multumesc ca ma asculti. 

 

 
 

Draga prietena.  

O voi ruga pe  Spirit Fire sa raspunda la grijile tale. 

Binecuvantari, Gudrun 
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Eu sunt Spirit Fire si te salut in lumina acestei noii zi. Cred ca ceea ce tu descrii este o 

problema in aceasta lume moderna unde atat de multi dintre voi nu va puteti conecta cu 

Pamantul, cu mama nostra a tuturor. 

 

Indigenii au trebuit mereu sa fie conectati foarte puternic cu Pamantul pentur ca intreaga lor 

existenta si supravietuire depindea de aceasta legatura adanca cu natura. Am trait in natura si 

mergem cu picioarele goale pe Pamant si fiecare pas era unul sacru.  

 

Am inteles ciclurile naturii si am stiut cand sa vanam si cand sa cultivam si recoltam hrana. 

Animalele, planetele, vantul, ploaia insectele, mineralel si apa erau frati si surori, unchi si 

matusi, bunici. Toate erau rudele noastre. Astfel am integrat si invatat multe lucruri de la ei. 

Multi in aceste timpuri pe Pamant nu se conecteaza cu sursa apei, a hranei, a energiei si a 

bunurilor materiale. 

 

Asadar aici iti recomand sa incepi, pentru a te conecta cu Mama Pamant. 

Binecuvanteaza apa pe care o bei, hrana pe care o mananci. Binecuvanteaza comfortul pe care 

ea, Mama ta Pamant ti-l ofera. 

 

Multumeste-i in fiecare zi si exprimati recunostiinta. Fara generozitatea si dragostea ei, nu am 

putea exista aici pe ea si nu ne-am putea continua evolutia si extinderea sufleteasca pe care ea 

ni le ofera. Ea este o mama foarte rabdatoare, iertatoare si plina de dragoste! 

Va trimit tuturor dragostea mea. Eu sunt Spirit Fire. 

 

Binecuvantari,  

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

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

Grupului Celor Patruzeci între 18 ianuarie 2020 si 18 februrie 2021. 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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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 5-a din 10: 

 

Roata medicinala functioneaza ca o unealta interactiva cu rugaciunile si transmisiunile 

telepatice cu Mama Pamant. De asemenea, roata medicinala functioneaua ca o unealta pentru 

a mentine energia spirituala. Daca priviti un cerc din lanurile de grau, vedeti ca acesta ramane 

pentru cateva zile sau saptamani, o perioada scurta de timp. Acesta mentine energia. Roata 

medicinala poate sa isi mentina energia si poate sa va integreze gandurile si sa comunice pe 

acestea Pamantului. 

 

Am sugerat ca ar putea fi create multe roti medicinale de catre semintele stelare din grupul de 

40. Credem de asemenea ca rotile medicinale pot si ar trebui sa fie create in toate orasele de 

lumina planetare. Rotile medicinale pot comunica intre ele. Rotile medicinale are au capabilitati 

multidimensionale, adica, pot comunica cu Pamantul. Pot comunica cu alte roti medicinale si 

puterea lor se poate extinde astfel logaritmic. Daca ati avea sa spunem 10 roti medicinale in 

jurul planetei, ar fi mult mai puternice impreuna decat numai 2. Puterea rotii medicinale ar creste 

logaritmic, care este o valoare mai mare decat o dublare sau triplare. Ne aflam acum intr-un 

timp pe Pamant unde intreaga planeta poate sa invete despre roata medicinala si sa o 

foloseasca. 

 

Al 3-lea aspect despre care vreau sa va vorbesc este abilitatea rotii medicinale de a comunica 

la nivel galactic. Am privit roata medicinale mai intai ca o uneala pentru munca personala. De 

asemenea am privit-o ca o unealta pentru a comunica cu Pamantul si pentru a crea si muncii cu 

energii armonioase. Acum haidesti sa vedem cu putem folosi roata medicinala ca o unealta de 

comunicare cu galaxia. 

 

Multe din popoarele native timpurii au stiu ca existau energii galactice si ca Pamantul primea 

energii de la galaxie. Acest lucru a fost exprimat si expus, de exemplu, prin explorarea 

discutiilor venite de la si despre civilizatia Maya care aveau un intreg concept al centrului 

galactic. Ei credeau in comunicarea energetica cu centrul galactic si aveau un concept solid 

asupra acesteia. 

 

Ce inseamna a comunica cu centrul galactic? Inseamna ca primiti energii de la galaxie, dar de 

asemenea ca si voi trimiteti energii galactice. Energia galactica este complexa pentru ca 

Pamantul se afla intr-un sistem solar departe de centrul galactic. Sistemul solar al Pamantului 

este directionat in general de soare, iar soarele se afla pe o traiectorie elipsoidala in jurul 

centrului galactic, care conform unor calcule actuale, dureaza ca. 250.000.000 de milioane de 
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ani pamantesti pentru o rotatie completa, pentru un ciclu sa fie completat. Acum ne aflam 

aproximativ la jumatatea drumului in acest ciclu a unei incercuiri complete.  

 

Pamantul inconjoara cu voi soarele in 365 de zile. Aveti toamna, vara, aveti 4 anotimpuri. Stiti 

ca fiecare pozitie creaza tipare climaterice diferite si energii diferite. Acele energii si tipare 

energetice pot fi desemnate in roata medicinala. Ati putea sa priviti de asemenea asupra unei 

parti anterioare a vietii voastre, puteti vorbi despre ani vostrii din mijlocul vietii si despre anii de 

la sfarsit. 

 

Puteti sa intelegeti energiile galactice, pe care Pamantul acum le primeste, incepand cu crearea 

unei noi conceptii asupra pozitiei Pamantului pe drumul sau si despre ce fel de energii si tipare 

sunt intalnite si primite. Calea sistemului vostru solar in jurul centrului galactic este o vizualizare 

importanta, dar de asemenea si precesia si clatinarea Pamantului afecteaza unghiul energetic si 

modul in care aceasta este primita deopotriva de la soarele vostru dar si de soarele central 

galactic. Va aflati in mijlocul unei alinieri deosebite. La data de 21.12.2012, Pamantul s-a aliniat 

cu centrul galactic. Pamantul se afla in aceasta aliniere galactica datorita precesiei si clatinarii 

axel Pamantului, dar si pentru ca va aflati aproximativ la mijlocul drumului. Din cauza acestor 

alinieri, exista o oportunitate deosebita pentru a primi o noua lumina intensa, o noua energie. 

Aceasta noua lumina si energie este necesara pe Pamant. Aveti nevoie de noi ganduri si noi 

vibratii pentru a schimba si repara Pamantul. 

 

Vreau sa subliniez cuvantul reparare, pentru ca conform tuturor obsevatiilor stiintifice, Pamantul  

se afla intr-o dilema sau pozitie fixa in acest moment. Adica, exista probleme pe Pamant care 

par nerezolvabile. Aceste probleme creaza deja daune care par sa nu poata fi recuperate sau 

rezolvate. Intr-o astfel de aliniere cu centrul galactic, asa cum am prezentat-o, exista noi virbatii 

si energii care va vor deveni disponibile, astfel incat noi solutii pot aparea.  

 

Intr-un fel, daca vreti, acest drum de al sistemului vostru solar in juru intregii galaxii poate fi 

vazut ca o roata medicinale gigantica. Asadar, iata, roata medicinala este ceva care reprezinta 

tiparele inerente ale galaxiei. Poate este mai dificil de a intelege cum sistemul solar si cum 

Pamantul primesc si prelucreaza informatia de la centrul galactic. Poate ati putea intelege ca 

centrul galactic trimite energie Pamantului, si ca exista un nou camp vibrational care vine catre 

Pamant. Pamantul impreuna cu sistemul vostru solar au ajungs intr-o noua pozitie pe drumul lor 

lung de 250.000.000 de ani pamantesti in jurul centrul galactic, si de aceea iata exista un nou 

camp vibrational care inconjoara sistemul solar si Pamantul.  

 

Ce fel de emanatii si transmisii pornesc de la Pamant si de la sistemul vostru solar? Aici va 

poate ajuta familia stelara. Aici intervin maestrii galactici. Energiile voastre vibrationale sunt 

trimise si primite de catre membrii familiei galactice, de catre maestrii ascensionati, ,de catre 

consiliul galactic. De exemplu, consiliu galactic si familia galactica ai stiut cand a explodat prima 

bomba atomica. Stiau ca exista si alte experimente nucleare. Stiau ca atunci cand se fac astfel 

de experimtene si ca exista distorsiuni in continuumul timp/spatiu legate de acestea. Nu se 

poate face un astfel de experiment de distorsionare a timpului/spatiului fara ca acesta sa nu fie 

inregistrat sau inteles in galaxie.  
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Asta inseamna ca ceea ce se intampla aici este comunicat in alte parti ale galaxiei, mai ales in 

centrul acesteia, mai ales astfel de evenimente care includ energia nucleara.  

 

Energia nucleara afecteaza de asemenea campul de distorsionare timp/spatiu. Cateodata s-a 

creat o deviatie a timpului in diferite campuri energetice ale Pamantului. Aceasta deviatie este 

ca bataie de pleoapa in continuum-ul spatiu-timp pe Pamant, iar acesta mica miscare este 

inregistrata de catre alte parti ale galaxie. Maestrii galactici si ascensionati, precum si consiliul 

galactic stiu ca ar putea sa existe probleme pe Pamant din aceasta cauza. Acestia inregistreaza 

valurile de energia care sunt create de distorsiunile spatiu/timp in anumite experimente stiintifice 

militare facute pe Pamant de catre oameni.  

 

Roata medicinala are de asemenea abilitatea de a comunica armonic cu galaxia. Es are 

abilitatea de a primi cea mai inalta lumina in aliniere si armonie de la soarele central, si poate fi 

folosita pentru a trimite aceasta lumina mai departe. Aceasta este o practica foarte buna pentru 

ca vreti sa atrageti energiile inalte si fiinte inalte pe Pamant. Unul dintre motivele pentru care 

extraterestrii grii grey din dimensiunea a 4-a au venit pe Pamant, datorita energiilor iesite din 

armonie care au fost trimise sau generate. Unul dintre motivele pentru care multi maestrii 

ascensionati vin acum pe Pamant este ca multi dintre voi trimit si emit energii armonice inalte. 

 

 


