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Imagini vizionare Homo Omega 

de  David K. Miller 

Am invitat membrii noștri să prezinte un desen vizionar artistic a modului în care 

acestia vad Homo Omega. Homo Omega este numele arcturian dat simbolic 

pentru următorul pas evolutiv al rasei Homo sapiens. În esență, Homo Omega 

încorporează o conștiință superioară, de nivelul 5D, manifestată într-o formă 

umană. Aceasta ar include capacitatea de a experimenta conștiința unitara și de a 

putea să se conecteze cu energia 5D și să o aducă si ancoreze pe 

Pământ. Sincer, am fost copleșit de răspunsurile pozitive care le-am primit de la 

mulți dintre membrii noștri, atunci când le-am cerut să prezinte ideile lor și 

imaginile Homo Omega. Din câte știu eu, Arcturienii sunt primul grup dimensional 

superior care promovează și ajută semintele stelare să implementeze acest pas 

evolutiv în umanitate.  

 

O avansare evolutivă a omenirii este singura cale prin care planeta poate fi 
vindecată, potrivit arcturienilor. Crearea unei figuri sau a unui model care să 
reprezinte Homo Omega a atins o coardă foarte pozitivă în rândul membrilor 
noștri. Am bazat această evaluare pe numărul de desene excelente și răspunsuri 
pe care le-am primit. Cei care au prezentat desenele/viziunile lor artistic, în mod 
evident, a pus o mulțime de efort, timp si stiinta în aceste desene. Comitetul de 
Biorelativitate, inclusiv eu, Jane, Cosmin și Janine, a propus un concurs pentru a 
vedea care drinte membrii pot crea și prezinta imaginea cea mai reprezentativă a 
Homo Omega. Dar, după ce comisia a revizuit imaginile, am decis că fiecare 
imagine prezentată are un mare merit, iar fiecare imagine reprezintă un aspect 
important al paradigmei/modelului Homo Omega. 
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Am programat o meditație la nivel mondial pe 19 iunie care se concentreaza pe 
această imagine și pentru a ajuta Grupul de 40 sa manifeste Homo 
Omega. Cosmin a pregătit un videoclip frumos, reunind toate aceste imagini. În 
meditația noastră programată la nivel mondial pe 19 iunie, au fost afișate toate 
imaginile trimise. 
 
Aici se poate da jos aceasta prezentare  cu imaginile de pana acum: 
https://www.dropbox.com/s/p7s7jbfxkcrrdeu/homo_omega_presentation.mp4?dl=1 
 
Aceste imagini ne vor ajuta în eforturile noastre de grup de a aduce modelul 
Homo Omega in realitate pe Pământ cât mai curând posibil. Sunt mândru și 
impresionat de răspunsul membrilor noștri la concursul nostru Homo 
Omega. Trebuie să continuăm să căutăm și să implementăm noi idei și metode 
pentru a ne extinde în continuare activitatea în direcția evoluției și accelerării 
Homo Omega pentru vindecarea planetară.  

 

 

 
 

Raport iunie 2021 

Ce este nou în lumea Orașelor de Lumina Planetare (PCOL)? Puneți-va ochelarii de 

soare pentru că lumea devine mult mai strălucitoare. Luna trecută am adăugat un nou 

oraș de lumină planetar în Sonora, Mexic și o rezervație oceanică de lumină planetara în 

Valencia, Spania. În luna iunie vor avea loc noi activari de PCOL în Peru și Olanda, iar în 

iulie în Costa Rica și Brazilia. 

 

Ceea ce se desfășoară în fața ochilor noștri este o creștere fără precedent în 

comunitatea noastră -- un total de 8 PCOL-uri noi și un PORL până acum în 2021, 

o continuare a tendinței de creștere de anul trecut. Există un mare interes acum în 

acest proiect cu oameni împuterniciți de ideea de a crea spații sacre în 
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comunitățile lor, in Shamballa lor, de a ancora energie 5D. Suntem atât de 

binecuvântați și așa este si planeta, pe masura ce călătorim împreună pe acest 

drum luminos spre viitorul Pământ!   

 

Sunt, de asemenea placut impresionat de numele frumoase alese ale celor două 

noi orașe ale noastre: Bendito Ierusalim însemnând "Ierusalim binecuvântat" 

cunoscut în Biblie ca orașul Domnului, al dreptății și adevărului, al perfecțiunii 

frumuseții și al bucuriei întregului Pământ, iar astăzi un centru de închinare pentru 

creștinism, iudaism și islam. Numele "Cestáceos" (cetacee) pentru PORL din 

Valencia onorează legătura specială stabilită cu delfinii din zonă și rezervația 

marina planetara soră din Barcelona. Aceste nume poartă energia și vibrația unică 

a acelui spațiu sacru - o energie pe care o creăm și o putem împărtăși cu orașele 

noastre PCOL surori și cu rețeaua globală. 

 

Juliano ne spune că Orașele de Lumina Planetare au de asemenea istoriile lor 

importante și că trebuie să le recunoaștem, să le intelege, sa mentinem și să 

lucrăm cu acea energie din trecut. Gândiți-vă la posibilitatea ca fiecare oraș de 

lumină planetar care a fost activat să nu fie o decizie obișnuită, ci cauzală. Acest 

concept sugerează că activările nu sunt doar o "idee bună", ci o vindecare și 

iluminare necesare. 

 

Poate că unele dintre aceste locuri au experimentat o istorie (eveniment sau proces antic) 

care necesită o lumină vindecătoare. De exemplu, este posibil să fi fost un loc în care au 

avut loc acte de violență - bătălii, cutremure sau plăgi - sau au fost recunoscute ca sacre 

de către popoarele/civilizatiile anterioare. Oricum, s-ar putea să existe multă istorie în 

acest spațiu, astfel încât activarea PCOL a venit să ajute la inaltarea energiilor sau 

sufletelor care ar fi putut fi blocate în tranziție. Odată cu apariția energiilor 5D, pot fi 

deschise portaluri care să permită continuarea călătoriei lor către o evoluție mai inalta. 

Există multe situații care și-au lasat amprenta energitica și evenimente cu secole în urmă, 

care pot continua să ne afecteze chiar și acum și au nevoie de lumina noastră. 

  

De exemplu, în activarea PCOL Cuilcuilco, în Mexico City în 2010, Juliano a 

subliniat că la Nord a fost Institutul Național de Pediatrie, al cărui sens este 

vindecarea copilului nostru interior, și campusul Universității Naționale Autonome 

din Mexic, cel mai important din America Latină, care este legat de cunoașterea 

umanității. Un alt colț al acestui PCOL este primul centru comercial din Mexico 

City care se referă la bani ca un element dimensional 3D care pune lumea in 

miscanre prin comerț. Pe partea stângă a PCOL este Satul Olimpic, în prezent o 

zonă de locuințe, construită în 1968 pentru a găzdui sportivii olimpiadei, ceea ce 

înseamnă unirea cu condiția ființei umane în ceea ce privește sănătatea corpului 
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pentru a găzdui perfect spiritul său. Acest PCOL alimentează în prezent energia 

5D și consolidează cele patru reprezentări ale umanității și s-a extins în alte părți 

ale orașului. 

 

Deci, în meditațiile de grup, puteți vorbi despre realizările din trecut ale orașului 

vostru, despre energiile sale și istoria sa. Aceste informații pot fi utilizate și 

impartasite cu alte orașe și este posibil să găsiți o nouă conexiune creată care vă 

unește si va infrateste. 

 

In final Juliano ne-a reamintit ca analog muncii noastre personale, unde putem sa 

vizualizam cel mai inalt si pozitiv sine viitor, asa putem sa facem si cu orasele 

noastre de lumina planetare. Imamginati-va si vizualizati cel mai inalt si pozitiv 

viitor pentru orasul vostru. Cum ar arata, cum s-ar simti? Ce fel de oameni ar trai 

acolo? Care sunt valorile si aspiratiile lor? Care este viziunea orasului vostru in 

viitor? 

 

Luati in considerare oamenii deosebiti care au vizitat sau au trait in oras, 

imaginati-va energiile lor inca creaza energie sacra pentru oras si viitorul acestuia. 

Acesta este un eexercitiu de vizualizare foarte puternic pentru a construi o noua 

energie in orasul vostru. 

 

Asadar aceasta este o mare oportunitate pentru noi pe măsură ce creștem de a 

crea și maximiza energia Orașului nostru de Lumină Planetar lucrând cu energiile 

trecute, prezente și viitoare ale orașelor noastre.  

 

Amintiți-vă că toți membrii GOF sunt invitați la întâlnirea lunară globală a rețelei 

PCOL. Următoarea intalnire este programată pe 27 iunie și vom avea o 

prezentare specială a orasului de lumina planetar Herisau, Elveția PCOL. Haideti 

să ne conectăm cu frații și surorile noastre din întreaga lume. Nu trebuie să trăiți 

într-un Oraș Planetar al Luminii pentru a participa. Energia voastra este utilă și 

binevenită și veti primi, de asemenea, energie și lumină inapoi.  
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Sa intalnim cu membrii din intreaga lume 
 

Rose McNair, Noua Zeelanda 

Numele meu este Rose McNair. Locuiesc în Auckland, Noua 

Zeelandă. M-am născut în Durban, Africa de Sud, dar m-am 

mutat la Johannesburg în adolescență mea și apoi aproximativ 

10 ani mai târziu în Noua Zeelandă. Sunt un freelancer in 

contabilitate & Consultanta. Lucrez ca voluntar ca si crainic radio 

la postul local de radio din Howick, East Auckland. Am o fiică 

frumoasă care în curând va împlini 30 de ani. Bineînțeles că-l am 

pe si pe frumosul Baxter, câinele meu de aproape 3 ani. El este 

und cainle lup amestecat cu rasa Huntaway din Noua Zeelandă 

și bineinteles un prieten minunat. 

 

Călătoria mea spirituală a început de la o vârstă fragedă, am fost întotdeauna în măsură 

să vad și să simt lucrurile într-un mod spiritual, și diferiți membri ai familiei au încercat 

să indeparteze acest lucru din mine. Multe dintre experiențele mele din copilărie m-au 

forțat să caut răspunsuri la întrebări precum "ce făceam aici?", "eram în familia 

potrivită?" și de ce am simțit că nu aparțin familiei mele. 

 

Aveam 15 ani când am devenit creștina. Timp de mulți ani am participat in comunitatea 

bisericeasca penticostală. Am excelat în creșterea mea spirituală cu acest grup timp de 

mulți ani. În 2007, am început să mă simt inconfortabil cu învățăturile și 

comportamentele pastorului. Am căutat răspunsul din interior și ființa mea interioară mi-

a sugerat că este timpul să părăsesc biserica. Nu m-am grăbit să plec, dar motivele 

pentru care am crezut inițial că ar trebui să plec au început să reapară. Am plecat și am 

vizitat alte biserici și am simțit mai departe că a fost greșit. În cele din urmă am rămas 

pur si simplu acasă. 

 

Am întâlnit atunci niște oameni interesanți, inclusiv vecinul meu, care vorbea despre 

"Conversații cu Dumnezeu" și "Un curs în miracole". Atunci am început ceea ce eu 

numesc "călătoria către mine însami". În această călătorie mi-am dat seama ca a fost în 

regulă că nu m-am simțit niciodată ca acasă pe Pământ pentru că nu este casa mea. 

SUNT GALACTICA! Scriu și o spun cu îndrăzneală pentru că este prima dată când am 

crezut asta, am fost jenata și șocata de îndrăzneala mea. IUBESC PĂMÂNTUL, iubesc 

creaturile, ființele și oamenii de pe această planetă, dar nu sunt o parte din el. Nu am o 

amintire completă de unde vin și este, probabil, pentru că am trăit multe vieți și am fost 

în multe misiuni aici, pe Pământ și în altă parte în galaxie. Cred că, din cauza 

multitudinii vieților/misiunilor mele aici pe Pământ, am o legătură puternică și o mare 
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dragoste pentru GAIA. 

 

Prima mea realizare a existentei ființelor de pe alte planete și de faptul de a fi o 

samanta stelara a fost atunci când am găsit-o pe Barbara Maciniak care canalizeaza 

pleiadienii. Și am simțit că am fost cu ei sau o parte din ei în trecut. N-am simțit 

conexiunea mea arcturiana înainte de aderarea la Grupul de 40. Mă bucur mult să-i 

cunosc. Simt un sentiment atât de mare de dragoste și de grijă din partea lor. Îmi place 

să lucrez cu voi toți și cu arcturienii. De la aderarea mea la Grupul de 40 am devenit 

sigura și mai deschisa fata de faptul că eu sunt galactica. Va multumesc David, Janine, 

Jane și restul grupului pentru a contribui la călătoria mea! Eu cred că dragostea 

întotdeauna este victorioasa și dacă se pune dragoste in toate lucrurile, oameni și 

locuri, sigur se va vedea un răspuns pozitiv mai devreme sau mai târziu. Haideti sa 

mentinem lumina și sa păstram credința. 

 

I found GOF through my work with radio. I decided a couple of years ago that I was 

changing the programme model of my show, the Friday Fri-Up is what it is called. I have 

a real heart for community and people and I have always reached out to this platform 

through my work on radio. However I wanted to bring self-love, meditation, self-talk and 

Love into the programme. Especially that a lot of what was happening to EARTH’s 

people and creation was so desperately in need of only good stuff. So I started inviting 

people in the community both local and global, who were doing stuff for the community 

that enhanced these concepts. That is how I found Janine Malcolm’s notice in the local 

newspaper, inviting people to join the Sunday meditation. I went along to one of the 

PCOL meetings and this is how I am here. I started joining the meditations on the free 

conference call to see what it was all about. Over the 2 months I listened to the 

meditations, I realised that being with the Global Forty and working with all of you and 

the Arcturians is what I was to do next. Prior to this I worked on my own for the planet, it 

was time I found my Tribe and the universe has certainly helped me so this when I 

joined the Global Forty. I have noticed of late that when I make requests out on the 

airwaves to the Universe e.g. if someone’s cat has gone missing, the cat returns 

home… mmm wonder if there is something in that. 

 
Am găsit GOF prin munca mea la radio. Am decis acum câțiva ani că am voi face o 
schimbare la modelul de program al show-ul meu, „vineri Fri-Up” asa se numește. Am o 
deschidere in inimă reală pentru comunitate și oameni și am atins întotdeauna această 
platformă prin munca mea la radio. Cu toate acestea am vrut să aduc teme ca 
dragostea de sine, meditație, monologul și dragostea in general în program. Mai ales 
din cauza tuturor lucrurilor ce se întâmplă cu oamenii Pământului, a fost atât de 
disperata nevoie de numai lucruri bune de prezentat. Așa că am început să invit oameni 
din comunitate atât local, cât și global, care făceau lucruri pentru comunitatea si care 
dezvoltau aceste concepte. Așa am găsit anunțul lui Janine Malcolm în ziarul local, 
invitând oamenii să se alăture meditației de duminică. M-am dus la una dintre reuniunile 
PCOL și astfel am ajuns aici. Am început să mă alătur meditațiilor in conferința 
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telefonică gratuită pentru a vedea despre ce este vorba. De-a lungul celor 2 luni am 
ascultat meditațiile, mi-am dat seama că a fi cu Grupul de Patruzeci și a lucra cu voi toți 
și arcturienii este ceea ce trebuia să fac în continuare. Înainte de aceasta am lucrat pe 
cont propriu pentru planeta, a fost timpul sa imi găsesc tribul meu și universul m-a ajutat 
cu siguranța, astfel încât acest lucru s-a intamplat atunci când m-am alăturat Grupul de 
40. Am observat în ultima vreme că atunci când fac cereri pe undele radio către 
Univers, de exemplu, dacă pisica cuiva a dispărut, pisica se întoarce acasă... MMM 
întreb dacă există ceva în asta... 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

 

Dragă Gudrun, 

 

Cred ca ascensiunea este la orizont si mi-ar placea sa merg cu primul val. 

 

Totusi, cand ma gandesc la calificarile mele pentru asta, stiu ca voi ramane in urma sa 

procesez lucruri poate intr-o alta viata! Prietenii mei spun ca eu gandesc ca o victima si 

eu le spun ca sunt realistica. 

 

Nu am nimic de oferit, nu am niciun cadou sau ce da spiritual, stiu ca sunt depresiva si 

ma simt urata, grasa si fara valoare. Dimensiunea a 5-a nu m-ar primi, sunt sigur de 

asta! Cer ajutor de la ghizii mei si nimic nu apare! Nu cred ca ma poti ajuta dar vroiam 

sa aud ce imi poti spune.  

 

Cea care nu merita 

 

 

Draga prietena, 

Sunt de acord ca esti depresiva si ca se pare ca privesti partea negativa a lucrurilor in 

viata ta. 

 

A fi gata de ascensiune nu necesita perfectiunea. Exista asistenta dupa ascensiune 

pentru a completa lectiile sufletului si exista si gratie divina. Esti foarte constienta de 

lipsurile tale, asa cum le vezi tu. Inca mai ai timp sa te vindeci si sa te echlibrezi mental, 

fizic, spiritual si emotional. Care din aceste aspecte sau parti ale tale au nevoie de 

vindecare si ce esti pregatita sa faci pentru a le vindeca?  
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Ai mentionat ca esti depresiva si ca te simti fara valoare si ca nu meriti. Acestea sunt 

semne ca probabil corpul tau emotional sufera. Ai putea explora cauzele adanci ale 

nefericirii tale cu tine insati. Iata, aceasta este o munca pe care o poti face, am 

incredere in tine. 

 

Esti o samanta stelara in cele din urma! 

 

Cu drag si cu binecuvantari, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

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

Grupului Celor Patruzeci între 18 mai 2020 si 18 iunie 2021. 

  

 

Birgit Smothers  

Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
mailto: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 9-a din 10: 

 

Cu totii ati facut destul experienta polarizarii. Stiu ca multi dintre voi ati descoperit ca 

polarizarea este obositoare. Va suge energia din sistemul vostru. Deschideti-va pentru 

orice oportunitate de a fi capabil sa faceti experienta armoniei. Fiti constienti ca roata 

medicinala va poate ajuta sa faceti experienta armoniei si cu ciclul vostru incarnational, 

cu Pamantul si cu galaxia. Suntem interesati in mod particual sa lucram cu voi cu roata 

medicinala pentru a crea o energie armonioasa pe Pamant. Stim ca rugaciunile noastre 

pot sa fie mai puternice daca sunt facute in roata medicinala. 

 

Vad multe roti medicinale care sunt deja activate in jurul planetei de catre Grupul de 40 

care pot fi conectate. Concentrati-va acum pe roata voastra medicinala. Stiu ca multi 

dintre voi aveti una. Ganditi-va la ea exact acum. Daca nu aveti una, vizualizati locul 

unde o sa o activati. Puteti sa o puneti chiar in casa voastra, in sufrageria voastra sau in 

spatele curtii casei voastre. Vizualizati-va roate medicinala proprie existenta sau pe cea 

pe care o sa o aveti si conectati-va cu lumina si energia armonioasa din campul generat 

de si in aceasta. Lasati aceasta lumina si energia de la roata medicinala sa radieze si 

sa emane in intreaga planeta. Lasati-o sa emane si in afara Pamantului in eter astfel 

incat sa fie capabila sa atraga toate energiile de vindecare personala in aceasta 

incarnare si puter planetare marite pentru vindecarea planetara necesara pentru care 
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ati venit aici. Folositi roata medicinala pentru a atrage de asemenea marea putere pe 

care o dezvolati cultivand si experimentand conexiunile galactice si pentru a atrage o 

energie galactica inalta. 

 

Hey ya ho. Hey ya ho. Hey ya ho. 

 

Folosind roata medicinala este o unealta puternica pentru voi pentru a incepe anul 

2012. Veti fi capabili sa intrati intr-un camp energetic armonios inalt folosind roata 

medicinala. Cu totii suntem o familie. Eu sunt Chief White Eagle. Ho! 

 

 
 


