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Mesaj Personal de la David 
 

Intr-un channeling din noiembrie 2019, Juliano a prezis ca in 2020 vor fi 2 evenimente majore 

ce vor schimba total situatia globala. Evident, Covid-19 este unul dintre aceste evenimente si 

putem spune acum ca totul s-a schimbat in lume si nimic numai este normal, legat de 2020. 

 Ma intreb ce alt eveniment major sau al 2-lea eveniment, s-ar putea intampla in 2020 

incat sa afecteze si el dramatic lumea. Ne ia toata energia ca sa rezolvam cu criza Covid-19. Nu-

mi pot imagina ce ar putea face al 2-lea eveniment global major lumii si cum va putea lumea sa 

se descurce cu un alt eveniment major de schimbare. Ni s-a spus de catre ghizi faptul ca 

distrugeri majore si evenimente schimbatoare pentru Pamant vor continua sa apara. In ciuda 

acestor avertizari, eu totusi am speranta ca vietile noastre se vor intoarce in curand la normal. 

Cred ca noi toti simtim un sentiment de negare, si asa este, ca poate criza planetara nu este 

atat de serioasa si ca toate problemele Pamantului cauzate de om vor fi rezolvate curand. Dar 

acum, cu aceasta criza actuala, a devenit mai greu sa negi faptul ca Pamantul si umanitatea se 

afla intr-o criza. 

 Mai multi membri m-au intrebat daca aceasta criza Covid-19 inseamna ca ne apropiem 

mai mult de ascensiune. Asi spune , da, ascensiunea este aproape, mai ales datorita 

evenimentelor mondiale si evenimentelor planetare ce se modifica rapid. Semintele stelare 

sunt pregatite si asteapta o interventie spirituala care sa ne ajute sa iesim din aceasta criza. 

 Sa speram faptul ca al 2-lea eveniment major de schimbare va fi o crestere puternica 
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spirituala, ce va schimba constiinta pentru intreaga umanitate catre o noua si mareata 

deschidere spre Dimensiunea a5-a. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lectura Lunara despre orasele Planetare de Lumina si Coronavirusul, 29 martie 2020, channeled  de 

David K. Miller  

All rights reserved 

Unul dintre beneficiile majore ale Proiectului Oraselor de Lumina Planetare este efectul 

pozitiv pe care noi il realizam in vietile personale dar si in comunitati, pe masura ce 

aducem lumina superioara in dimensiunea a3-a. Noi punem semintele noului Pamant. La 

nivel practic observam acest lucru prin imbunatatirile si progresele din interiorul zonelor 

Oraselor de Lumina Planetare si mai ales in timpul pandemiei Covid—19. 

 Uitati exemple de la cateva dintre Orasele de Lumina Planetare din lume. 

 Noua Zeelanda PCOL:” Eu cred ca un lucru ce este notabil aici ar fi ca noi in acest 

PCOL nu am avut nici un caz de Covid-19. Cei ce au fost  in Auckland s-au raspandit peste 

tot si in special in zonele orasului cu o energie densa, dar nici unul in PCOL sau in zona de 

apropiere a acestuia. Numarul scazut la care s-a ajuns in 4 ½ saptamani in toata tara, are 

legatura cu atitudinea oamenilor, cu dorinta de a lucra ca o echipa si bunatatea si respectul 
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pe care Prim Ministrul nostru l-a promovat de la inceput catre fiecare si catre media. Ea in 

mod repetat a spus ca trebuie ca noi sa lucram ca unul, o singura echipa, o singura unitate 

si sa invingem, iar tara a ascultat. Aceasta se reduce la o iluminare sau o lumina peste 

intreaga tara si cred ca PCOL-ul are o mare legatura la aceasta. Cred ca cristalul de aici a 

mentinut de asemenea lumina pentru noi. Noi nu facem razmerita sau tulburari ca alte 

state sau tari. Aici nu sunt proteste, noi doar ne ocupam de ce este in circumstantele date. 

De exemplu, cu privire la Ziua Anzac...noi toti am stat afara in fata strazilor noastre cu 

lumanari si cu maci rosi artizanali pe vreme rece la 6 am si am aratat respect si solidaritate 

pentru Anzaci si pentru sacrificiile pe care ei le-au facut. Acesta este unul dintre multele 

lucruri/evenimente ce noi le-am schimbat si oamenii le mai pot sarbatori. Mii au venit la 

marginea drumului de-a lungul tarii. Cand s-au auzit ultimele ecouri prin cartier noi am stat 

acolo. Un moment foarte tulburator. Este o calitate speciala a acestei parti de lume ceea ce 

ne face pe noi puternici si abia incepem sa ne obisnuim si o facem oricum fara sa ne 

plangem. Aceasta atitudine este vazuta si experimentata in fiecare zi. Exista un calm si o 

pace si o gratitudine perfecta si usurare intre oamenii ce traim in aceasta parte a lumii, o 

parte a lumii in crestere de lumina.” 

Taos, New Mexico PCOL: au raportat ca nici un om nu a fost tratat de Coronavirus. 

Elvetia(Herisau) PCOL: oamenii pun banii impreuna pentru cupoane pentru micile 

magazine, astfel incat oamenii cumpara lucruri de acolo atunci cand se deschide; o 

frumoasa solidaritate, un ajutor pentru oamenii in varsta deoarece acestia nu pot pleca de 

acasa. Frica s-a diminuat; munca noastra are un efect pozitiv pentru oras. 

UK PCOL’s: calm si pace si mintea fiecaruia este orientata catre  comunitate si ajutor 

reciproc. Toate magazinele ofera servicii de livrare.Oamenii sunt buni si au grija de cei in 

varsta si vulnerabili. 

Fairhope, Alabama, PCOL: nu au fost cazuri de Covid-19 raportate. Orasul a fost protejat 

fata de o tornada ce se apropia brusc dar brusc si-a schimbat directia si intensitatea, fiind 

doar mici pagube la comunitatile din jur. 

Spain: o participare mare la meditatii si mai multi oameni ce s-au inscris la activitatile  

noastre on-line si mai multi membri au devenit activi deoarece ei vad si inteleg nevoia 

pentru intalniri si munca unita pentru refacere si evolutia personala si planetara. 

 Este timpul ca noi sa impartasim aceste succese cu altii si sa raspandim mesaje 

despre beneficiile proiectului PCOL, in special pe masura ce crestem. Inscrieti-va intr-un 

PCOL. Creati un PCOL si aduceti o schimbare pozitiva zonei voastre! 
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Inscrieti-va cu noi la urmatoarea intalnire Globala PCOL de duminica, 28 iunie la ora 9:00 

din Arizona.(ora in Arizona). 

  

Bob Maldonado 

 

 

Sa intalnim membrii din intreaga lume 

Sa o intalnim pe Christofer Aven 

 

Salutari! 

Numele meu este Cristofer Aven. Mama mea mi-a pus 

numele astfel(schimband scrierea cu “f” in loc de “ph”) 

deoarece a vazut un film in care eroina avea numele de 

Cristofer. In 2016 schimband canalele la TV am descoperit in final acel film. Se 

numeste “Acasa in Indiana”. Avand un nume masculin, aceasta mi-a adus multe 

experiente interesante. Oamenii in general isi aduc aminte de mine! 

 M-am nascut intr-un oras mic, in afara Chicago, Illinois. Familia noastra s-a 

mutat in Oakland, California in 1956. Dupa ce m-am casatorit m-am mutat in 

Hayard, California, o alta suburbie pe partea cealalta a lui San Francisco. Am un fiu 

ce traieste cu sotia sa si cei 3 copii in Melbourne, Australia. De aceea m-am inscris 

la convorbirile Australiene GOF-un mod de a fi conectata cu el, chiar daca indirect. 

Am fost implicata mult in spiritualitate si in studiul energiilor de peste 20 de ani si 

am certificare in multe tehnici si scoli. Sunt fascinata de faptul cum un lucru 

conduce la altul. 

Am descoperit si m-am inscris in GOF deoarece un prieten mi-a recomandat cartea 

“Conectarea cu Arcturienii” de David K.Miller. Cu ani in urma, am facut o fotografie 

abstracta ce am numit-o “ Scapare pe Arcturus”, fara sa realizez ca exista asa un loc 

sau altceva despre fiintele minunate ce traiesc acolo. Acum stiu! Am citit toate 

cartile lui David. Folosesc meditatii des, mai ales cand lucrez cu partenerul de studii 

spirituale. Sunt un prezentator “la nevoie” in echipa de meditatii si sunt mandra sa 
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prezint atunci cand sunt chemata. Imi impart timpul intre studiile si energiile mele 

spirituale  si creare de arta. 

Sunt un artist de la inceputul anilor 60’(Uau, cand a trecut timpul?) Creez intr-o 

gama variata de lucruri, incluzand ceramici, picturi, bijuterii si design vestimentar. 

Puteti afla mai multe din site-ul meu www.christoferaven.com. Sunt onorata sa 

scriu in newsletter. Multumesc. 

 

Christofer Aven  
 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

Sunt Gudrun Miller și sunt consilier al semințelor stelare de peste 30 de ani. 

 

 

Am avut depresii usoare mai toata viata mea, dar am fost in stare sa le gestionez si am creat o 

viata interesanta. Acum cu carantina, ma gasesc in situatia de a ma scufunda intr-o depresie 

adanca. Am facut consiliere ,ceea ce m-a ajutat sa-mi inteleg emotiile si despre cum sa-mi 

mentin starea mentala si emotionala sanatoase. Acum, reaccesez ganduri vechi distructive si 

comportamente. Lucrez de acasa, iar cand avem intalniri on-line ma autocritic la nebunie! Am 

ajuns sa fiu foarte stangace si cred ca fac totul gresit! Urasc cum suna si arata. Imi este rusine si 

nu vreau sa particip, deoarece ma tem sa nu sune a prostii ceea ce spun. Este ca in liceu din 

nou! Cateodata sper sa iau virusul si sa mor astfel incat sa numai fie nevoie sa traiesc in aceasta 

lume stresanta. Stiu ca reactiile si gandurile mele nu sunt sanatoase. Te rog spune-mi niste 

cuvinte intelepte. 

Ajutor! 

Draga Ajutor, 

se pare ca ai depasit trauma personala si ai invatat cum sa te ocupi si sa ai succes in viata ta la 

toate nivelele. Aceasta este o mare realizare. Noi toti avem acum de-a face cu circumstante 

deosebite pentru care nu am fost pregatiti. Daca ai o istorie cu traume dar ce le-ai depasit, sa 

stii ca orice trauma noua poate activa vechile ganduri si credinte despre tine, care erau un 

raspuns la traumele originale. Foloseste uneletele ce le-ai invatat ca sa te ajuti in aceste timpuri 

traumatizante. Nu o lua personal, nu face presupuneri, nu-ti proiecta gandurile despre tine 

asupra celorlalti si fi iertatoare si blanda cu tine. Lucreaza cu partea din tine ce a avut trauma 

http://www.christoferaven.com/
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originala si spune-i acelei parti despre tot ce ai invatat si faptul ca ai inteles! Te vei ajuta pe tine 

sa treci prin asta deoarece esti capabila si competenta in grija de sine. Se pare ca tu mai ai mult 

de oferit planetei si de aceea vom trece cu bine de acest eveniment de criza planetar. Ai 

incredere in puterea ta interioara si in perseverenta si chiar vei creste si vei deveni mai 

puternica ca rezultat la acestea. Apropo, multi oameni ce lucreaza pe convorbirile chat 

experimenteaza similare ciudatenii pe care tu le descrii. 

.   

 

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 aprilie 2020 si 18 mai 2020. 

  

 

Birgit Smothers  

Coordonator de grup în SUA 

birgit@groupofforty.com  

mailto:gudrunaz@yahoo.com
mailto:birgit@groupofforty.com
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    Raportul Consiliului Batranilor 

Aceste probleme actuale ce le vedeti pe Pamant, Corona Virus, probleme cu contaminarea, a 6-

a extinctie in masa si razboaiele, toate acestea au fost prezise de catre Fratia Alba. Motivul este 

ca au realizat cu mult timp in urma ca imperfectiunile speciei umane vor fi exacerbate pe 

masura ce populatia creste. Aceasta inseamna ca acum este nevoie sa fie un salt evolutionar 

pentru umanitate. Cresterea evolutiei  este posibila dar necesita devotament, dedicare si 

deschiderea inimii catre planeta, catre constiinta planetara si conceptul Triunghiului Sacru. 

Constiinta Unitatii necesita o constiinta superioara. Noi traim intr-o lume globala si trebuie sa 

ne concentram pentru binele cel mai inalt al planetei ca si pentru binele fiecarei natiuni. De 

aceea deschiderea inimii si a mintii catre o lumina superioara si catre invataturile Arcturiene 

sunt importante. Trebuie ca noi sa fim capabili sa contribuim cu toate posibilitatile noastre la 

evolutia umanitatii. Noi avem nevoie de fapt de o interventie superioara. 

 Solutia la problemele Pamantului va trebui sa vina din Dimensiunea a5-a. De exemplu, 

nu avem suficient timp ca sa procesam radiatiile, sa curatam oceanele inainte ca acestea sa 

moara. 2020 este un an in care va fi foarte dificil pentru oameni ca sa nu recunoasca ca este o 

criza planetara. 

Totusi, solutiile se afla in expansiunea constiiintei unimii, in deschiderea catre Dimensiunea a 5-

a pentru solutiile la aceste probleme ce trec dincolo de raspunsurile logice. Exista doar cateva 

grupuri in afara de GOF, ce cauta sa mentina si sa descarce energie din Dimensiunea a5-a in 

Pamant. Unul dintre principalele obiective ale GOF, este sa lucreze pentru a aduce si sa mentina 
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energia din dimensiunea a 5-a in constiinta planetei. Ce inseamna aceasta energie din 

“dimensiunea a 5-a”? Ei bine, exista anumite trasaturi superioare, emotii superioare, intelegeri 

superioare in Dimensiunea a5-a, ce necesita sa fie integrate in Dimensiunea a3-a. Una dintre 

aceste trasaturi este unitatea, alta este ideea de fratie(feminina sau masculina) a tuturor 

oamenilor. Trebuie ca noi sa fim in stare sa transcendem diferentele/deosebirile dintre noi si sa 

constientizam faptul ca exista o unitate, o mare lumina spirituala ce este pentru toti oamenii. 

Energia 5 Dimensionala inseamna ca exista cai de a te conecta la campul de energie 

vindecatoare cuantica. In vindecarea cuantica, ce pare sa fie imposibil din punct de vedere logic 

si al dimensiunii a 3-a , este de fapt posibil. Trebuie ca noi sa cautam o interventie 5 

Dimensionala ce va lucra pentru refacerea, vindecarea si reechilibrarea planetei, incluzand criza 

politica, economica si sociala pe care noi o experimentam acum. Grupul de 40 pregateste si 

mentine o conexiune dinamica 5 dimensionala catre o lumina superioara, ce este vitala 

procesului de vindecare ce urmeaza. 

 

 

cu Juliano prin David K. Miller 

 

Joanne din Queensland intreaba: 

Draga Juliano, ne spui te rog mai multe despre Lumina Zohar si despre cum o putem utiliza in aceste 

momente? Multumesc. 

R: Voi preda aceasta intrebare Arh. Michael , iar apoi voi reveni. 

Salutari, aici este Arh. Mihael. Lumina Zohar este lumina originala creatoare ce a fost emisa din 

Creator la inceputul acestui univers. Lumina Zohar este lumina stralucitoare/mareata, iar lumina Zohar 

are fragmente si filamente ale luminii sale stralucitoare in fiecare dintre voi suflete vii. Lumina Zohar 

este continuta in sufletul vostru superior cunoscut in Kabbalah ca Neshamah, sufletul superior. 

Sufletul superior este lumina pura si nu are deloc intuneric, nu are in el nimic ce sa il 

perturbe/distorsioneze, nu exista nimic in univers care sa-l poata distruge sau sa-l opreasca, sa-l 

intunece sau imprastie. Este o lumina pura de la Creator. 
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In Kabbalah exista diferite tipuri de lumina. Ganditi-va la Eschimosi si la faptul ca ei sunt foarte 

sensibili la zapada. Ei au diferite definitii pentru zapada. Unele zapezi sunt descrise ca tari, unele sunt 

moi, unele sunt zloata, alta este umeda si fiecare tip de zapada are un nume. In munca noastra mistica 

noi avem diferite nume pentru lumina, de exemplu lumina Bahar, lumina Zohar este numita de 

asemenea Splendida sau lumina splendorii. 

Lumina Zohar este plina de misterul Creatorului si cei ce mediteaza cu lumina Zohar pot gasi o cale de 

a merge direct la sursa Creatorului. Lumina Zohar se afla in fiecare dimensiune, inclusiv in 

dimensiunea a3-a si in dimensiunea a5-a. Lumina Zohar este continuta de asemenea in misterul 

Creatiei. Noi discutam in Kabbalah despre manifestarea sau facerea Creatiei[referindu-ne la Big Bang 

in cosmologia moderna], manifestarea Creatiei. Dar manifestarea Creatiei este unul dintre marile 

mistere. Cum a fost creat universul, de ce a fost creat, care a fost sursa, iar raspunsul este acela ca 

sursa Creatiei a fost Lumina Zohar? 

Lumina Zohar este atat de speciala incat daca ati fi in stare sa o vedeti sau sa o folositi atunci ati putea 

vedea dincolo de univers, oriunde in univers fara telescop. Aceasta este puterea acestei lumini. Voi 

intrebati cum puteti folosi aceasta lumina. Lumina poate fi folosita pentru a chema energie superioara 

pentru repararea universului, pentru refacerea Pamantului si pentru refacerea personala proprie. 

Poate fi utilizata pentru a cobori la voi lumina ce va va ajuta sa va conectati cu Creatorul. Retineti ca in 

Kabbalah, telul este sa va conectati si sa va uniti cu Creatorul si exista rugaciuni speciale pentru 

aceasta, pentru a te uni cu lumina Creatorului. 

Va puteti creste vibratia astfel incat sa puteti integra si primi lumina Zohar in propriul vostru camp 

energetic, iar aceasta este o lumina vindecatoare de transformare ce este minunata, armonioasa, 

pacifista si iluminatoare si toate acestea in acelasi timp. Asa ca va binecuvantez pe fiecare dintre voi. 

Fie ca lumina Zohar sa patrunda in aura voastra astazi, mai ales ca suntem in week-end-ul a 2 sarbatori 

renumite, Pastele Evreiesc si Invierea(Pastele). Creatorul nu este separat de aceasta lume ci face parte 

din aceasta lume si lumina Zohar face parte din aceasta lume dar trebuie recunoscuta, 

chemata/invocata si integrata in campul vostru energetic. 

Ramaneti acum cu Juliano, aici este Arh. Mihael. O zi buna. 

 

 

 


