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Anxietatea climatica si cea de-a 6-a extinctie 
 

de David K. Miller 
 

Am citit despre un nou termen în mass-media numit "anxietatea climatica". Este definită 
ca fiind o stare în care o persoană suferă de anxietate severă cu privire la posibile 
catastrofe viitoare din cauza schimbărilor climatice. Este interesant pentru mine că 
nimeni nu vorbește despre anxietatea de extincție în masă. Aș defini acest lucru ca fiind 
teama de sfârșitul tuturor plantelor și vieții animale de pe această planetă și de 
consecințele grave, catastrofale ale unei extincții în masă.   
 
Din anumite motive, informațiile despre a șasea extincție în masă nu au ajuns în prim-
planul mass-mediei și nimeni din mass-media nu pare să lege pericolul pe care îl 
reprezintă a șasea extincție în masă pentru supraviețuirea umanității cu ceea ce se 
intampla curent. Poate că a șasea extincție în masă afectează imediat oamenii care 
trăiesc confortabil în casele lor suburbane. Cu toate acestea, există o teorie a haosului 
numită "efectul fluturelui". Acest efect se referă la un fenomen în care un sistem 
dezechilibrat se poate prăbuși în orice moment și că un astfel de colaps ar putea fi 
pornit de un eveniment aparent nesemnificativ.   
 

În teoria haosului, o schimbare a direcției de zbor a unui fluture ar putea dezlantui un 
dezechilibru, provocând schimbări catastrofale în biosferă, de unde și numele, efectul 
fluturelui. Desigur, sperăm cu toții că biosfera noastră nu se va prăbuși, iar planeta 
noastră va fi echilibrată. Acest efect al fluturelui îmi amintește de cât de mulți din lume 
se ocupa de dispariția unei specii aparent minore. De exemplu, auzim adesea despre 
specii protejate, cum ar fi pești aparent nesemnificativi, poate chiar păsări sau rozătoare 
care sunt la un pas de dispariție. Aud adesea argumentând "ce diferență face dacă 
această specie de pește sau această specie nesemnificativă de păsări dispar? Această 
specie pe cale de dipartitie nu îmi afectează viața, așa că argumentul merge. Idea 
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efectului fluturelui este că nimeni nu știe sigur ce efect va avea asta asupra întregului 
echilibru planetar atunci când o anumită specie va muri. Chiar și schimbarea căii de 
zbor a unui fluture Monarh sau dispariția unei specii nesemnificative ar putea dezlantui 
o reacție în lanț care ar putea duce la haos planetar.   
 
Fiecare specie face parte din echilibrul frumos care menține biosfera în echilibru. Trebuie să-i 
convingem pe oameni că toate speciile sunt sacre și importante, indiferent cât de 
nesemnificative am putea crede că sunt. 
 

 

 
 
  

 
 

Raport noiembrie 2021 

Noutati din proiect 
 

Recent activate in Octombrie: 
Valle de la Ascension PCOL, Aguascalientes, Mexic 
Maestro Juliano PORL, Costa Rica 
Walaba PCOL/PORL, Costa Rica   
 
Recent activate in Noiembrie:  
Trinatom Mainimbu, PCOL Argentina 
Ensenada PORL, Mexic 
Santa Veronica PCOL/PORL, Costa Rica 
  
Activari urmatoare: 
Libertad Tundama PCOL, Columbia  
Luz Tinjana PCOL, Columbia  
Corazon Cristalino PORL, Columbia 

Comitetul PCOL a decis că în 2022 vom trece de la reuniunile lunare ale Rețelei Globale 
PCOL la reuniuni trimestriale. Considerăm că acest lucru va permite o participare mai 
mare și va aduce mai multă concentrare și putere rețelei noastre. De asemenea, nu vom 
avea întâlnirea noastră lunară pcol globală în noiembrie și, în schimb, ultima noastră 
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pentru anul 2021 va fi în luna decembrie. 
 
Vom continua să încurajam toti din proiectul PCOL să caute modalități de a aduce 
principiul Homo Omega în cadrul PCOL pentru a include afirmații leagte de aceasta tema 
si acest principiu la începutul meditației de activare PCOL. Proiectul PCOL în sine este o 
mare parte a procesului evolutiv Homo Omega, și prin ridicarea coeficientului de lumină 
spirituală facem oamenii mai receptivi pentru Homo Omega.  
 
Doresc, de asemenea, să le mulțumesc tuturor coordonatorilor pe țară și coordonatorilor PCOL 
pentru rapoartele pozitive din PCOL-urilor lor, dintre care unele le-am împărtășit la reuniunea 
anuală a GOF din 30 octombrie. 
 
Amintiți-vă ca toți membrii GOF sunt invitați la reuniunea globală a rețelei PCOL pe 19 
decembrie, la ora 21 ora Romaniei. Nu trebuie să stati/trăiți într-un Oraș de Lumina Planetar 
pentru a participa. Energia voastră este binevenită și adaugă putere rețelei și veți primi, de 
asemenea, energie și lumină. Deci, asigurați-vă că veti veni! 
 
Există un soare în fiecare persoană pe care noi il numim tu, tovarășul de drum. 
Rumi 

 
October 31, 2021 

Channeled by David K. Miller 
davidmiller@groupofforty.com 

all rights reserved 
 

Salutaro, eu sunt Juliano. Noi suntem arcturienii. 
 
Când lucrați pentru a ridica coeficientul de lumină spirituală al Orașului Planetar al Luminii,  
voi sunteti pe calea cea bună. Există câteva puncte importante de remarcat: În primul rând, 
Orașul de Lumina Planetar cu care lucrați are o putere arcană superioară în câmpul său 
energetic. Aceasta înseamnă că meditațiile pe care le faceți în Orașul de Lumina Planetar  
au o putere mai mare de intentie și înseamnă că este posibilitate de manifestare este mai 
mare. În al doilea rând, sunt de acord că, prin ridicarea coeficientului de lumină spirituală al 
Orașului de Lumina Planetar, puterea voastră arcană crește și, prin urmare, vă aflați într-o 
poziție mai puternică de a lucra pentru manifestarea lui Homo Omega. Ceea ce este clar  
este că soluția la această criză a Pământului, la această criză planetară, constă într-o 
intervenție spirituală, iar natura acestei intervenții spirituale include munca pentru evoluția lui 
Homo Sapiens. 
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Evoluția lui Homo Sapiens catre Homo Omega este un proiect galactic. Maeștrii Galactici, 
Maeștrii Ascensionați, ceilalți maeștri și ghizi din întreaga galaxie, își trimit energia și lumina 
pentru a vă ajuta să să manifestați Homo Omega. De fapt, desemnarea/activarea unui Oraș de 
Lumină Planetar permite orașului să primească energie galactică. Vorbim despre energia 
rețelei, dar știu că toți cei implicați în acest proiect sunt foarte încântați de conectarea cu 
galaxia și energia galactică. Da, numim acest proiect Orașele de lumină planetare, dar acest 
proiect, prin însăși natura și realizarea sa, se conectează cu energia galactică. Și voi sunteți 
seminte stelare, iar acest lucru înseamnă că este firesc să vă conectați cu energia galactică. 
Am oferit mai multe instrumente de tehnlogie spirituala pentru a face acest lucru mai ușor. 
Amintiți-vă că avem Inelul de Ascensiune și energia Crucii Cosmice care se conectează cu 
centrul galactic. 
 
Încurajez fiecare Oraș de Lumina Planetar să aleagă un sistem stelar de care vă simțiți 
aproape. Multe dintre aceste alegeri ale sistemului stelar de care te simți aproape depind de 
locul în care va aflati. De exemplu, în emisfera nordică, Arcturus se remarcă pe cer mai ales în 
timpul iernii, iar pentru Orașele de Lumină Planetare din emisfera nordică ar fi ușor să-l  
aleagă ca steaua lor aliată sau cea mai apropiată. Dar în emisfera sudică puteți descoperi  
că Arcturus nu iese atât de mult în evidență și puteți avea alte sisteme stelare favorite, alte 
stele care ies în evidență. 
 
Amintiți-vă că un exercițiu spiritual și tehnica pe care am sugerat-o este vizualizarea sinelui  
pe un scaun deasupra Pământului, de exemplu, deasupra Polului Nord, cu o descărcare de 
lumină de la Arcturus în chakra coroană. Aș dori să spun că vom face o completare și vom 
spune că stați pe un scaun în aliniere cu steaua Arcturus și că veți descătusa acea lumină în 
Orașul vostru de Lumină. Ceea ce este important este că voi, ca Oraș de Lumina Planetar, 
trebuie să vă uniți și să conveniți asupra sistemului stelar sau constelație de care vă simțiți  
cel mai aproape. Poate fi și o altă galaxie, pentru că știu că unii dintre voi se simt aproape 
de galaxia Andromeda. Și există multe alte galaxii, deci acest lucru ar putea necesita unele 
cercetări din partea voastră, dar pentru acest exercițiu inițial vă recomand ca, din Orașul 
vostru de Lumină Planetar, cu cunoașterea și intuiția pe care le au fiecare dintre membrii, să 
decideți de ce sistem stelar vă simțiți cel mai aproape și să lucrați la conectarea și 
descărcarea acelei energii în Orașul vostru de Lumină, și este de preferat ca acesta să 
fie un sistem stelar care să fie vizibil. De asemenea, este adevărat că din Orașul vostru de 
Lumină Planetar vă puteți conecta cu un sistem stelar sau cu Soarele Central și cu energia 
Soarelui Central. 
 
Ce vă aduce acest lucru ca oraș de lumină planetar? Ce vă aduce acest lucru ca seminte 
stelare și meditatori? În primul rând, amintiți-vă că pe planetele foarte evoluate din această 
galaxie există Maeștrii Ascensionați. În al doilea rând, la fel cum cautati contact în căutarea 
puterilor galactice, a energiei galactice, a energiei cuantice și a Energiei Omega, o fac și alți 
membri ai planetelor luminoase galactice ale orașelor de lumina galactice. Pentru că există 
Orașe Planetare de Lumină în alte părți ale acestei galaxii și, ca și voi, aceste Orașe de 
Lumină Planetare cauta sa se conecteze, a primi, a interacționa. 
 
Da, este nevoie de o sensibilitate superioară. Da, este nevoie de unele cunoștințe de  
sisteme stelare care sunt vizibile pentru voi. Ar putea fi necesar să se respecte o hartă  
stelara, ar putea fi necesar să se observe stelele pe timp de noapte. Întrebarea este cum se 
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conectează Orașul vostru de Lumină Planetar cu galaxia și cu rețeaua galactica, deoarece 
există o rețea, există o rețea galactică de orașe de lumină planetare. Prin urmare, pe de o 
parte, spunem, "Da, sunteți un oraș del lumina planetar", dar un alt aspect al muncii voastre 
este să deveniți un Oraș de Lumina Galactic.  
 
Aceasta poate fi vizualizată ca o energie multidimensională și vă voi spune că Orașul de 
Lumina Planetar cu care lucrați este multidimensional. Aceasta înseamnă că Orașul de 
Lumina Planetar, pe măsură ce evoluează și își mărește energia, participă la procese 
dimensionale superioare, iar acest lucru necesită o extindere a câmpului energetic propriu. 
Poate că vizualizarea pe care o recomand vine din vizualizările legate de prezență și este 
cunoscuta sub numele de "Prezenta Eu Sunt". 
 
Amintiți-vă că în această vizualizare sunteți pe Pământ și apoi aveți Sinele vostru Mijlociu 
asupra voastră și Sinele vostru Superior deasupra Sinelui vostru Mijlociu, iar acest lucru 
este legat de Lumina Universală. Încercați să vizualizați Orașul vostru de Lumină Planetar 
fiind multidimensional, încercați să vizualizați că Orașul vostru de Lumina are aspecte ale 
sale care includ Sinele Inferior, Sinele Mijlociu și Sinele Superior. Ar fi asadar Orașul de 
Lumina Planetar Inferior, cel la Nivel Mediu și Orașul de Lumina Planetar Superior. Aspectul 
inferior este energia cu care am lucrat pentru a o transmuta și amintiți-vă că o facem prin 
exercițiul coșului eteric, unde coborâm coșul și colectăm energia Orașului de Lumina  
Planetar, ridicăm coșul eteric în nava noastră stelară o transformăm Intr-o lumină mai înaltă. 
 
Deci, Orașul Planetar al Luminii are straturi multidimensionale, iar câmpul energetic superior al 
Orașului de Lumina Planetar primește și interacționează cu energia dimensională superioară. 
Dorim să creăm căi de legătură între aspectul Orașului Planetar al Luminii Superioare și 
câmpul energetic inferior, iar aspectul superior al Orașului Planetar de Lumină se extinde în 
întreaga galaxie. Acesta este un alt mod de a spune că fiecare Oraș Planetar de Lumină are 
un potențial mai mare, fiecare Oraș Planetar de Lumină este conștient de aspectul său 
inferior, de aspectul său mijlociu și de aspectul său superior, iar aspectul superior se 
conectează cu energiile galactice, la fel cum aveți un Sine Inferior, Mijlociu și Superior, iar 
Sinele vostru Superior se conectează. 
 
Pe scurt, va recomand sa alegeti un sistem stelar cu care sa va simtiti aproape, si toti sau  
mai multi pot alege la fel, asta nu conteaza. Puteți alege Arcturus, Pleiadele, Antares, Sirius, 
Aldebaran, există multe sisteme stelare disponibile pe cerul nopții. În meditațiile voastre din 
Orașul vostru de Lumină Planetar, conectați-vă cu acel sistem stelar, adoptați, dacă vreți,  
unul dintre acele sisteme stelare și apoi începeți procesul de conectare și interacțiune la  
nivel galactic. Și, în cele din urmă, împărțiți conceptualizarea Orașului vostru de Lumină 
Planetar in aspectele sale Jos, Mijloc și Superior și conceptualizati că Orașul vostru de  
Lumină este multidimensional. Veți vedea că aceasta va fi o amplificare și o înălțare a 
coeficientului de lumină spirituală al formidabilului Oraș de Lumina. 
 
Binecuvantari tuturor. Eu sunt Juliano, o zi buna.  
 
Binecuvantari, Bob 
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Consilierea semințelor stelare 

 
Dragi prieteni 
Spiritfire ar dori să comenteze cu privire la sărbătoarea de Ziua Recunostintei pe care o 
sărbătorim în noiembrie în America de Nord. Gudrun 
 
Vă salut în lumina acestei noi zile. Eu sunt Spiritfire. Vreau să vă mulțumesc tuturor 
pentru că ați onorat-o pe Mama Pământ. Sunt recunoscător să văd dragostea și 
respectul pe care le aveți pentru ea și, de asemenea, dăruirea pe care o arătați în 
cinstirea ei prin crearea de spații sacre. De asemenea, îi vorbiti despre angajamentul 
vostru față de vindecarea ei! Ea ascultă. Va iubește! 
 
Aveti o tradiție frumoasă în America de Nord numită Ziua Recunoștinței. Va adunati cu 
familiile voastre și sărbătoriti recolta. Este un moment plin de bucurie de a împărtăși 
dragostea și de a împărtăși abundența acestei planete. 
 
Am avut și noi o tradiție de a mulțumi, dar a fost sub formă de recunoștință pe care am 
exprimat-o în fiecare moment al zilelor noastre. Când ne ridicăm dimineața, îi mulțumim 
Creatorului pentru încă o zi. Mulțumim soarelui pentru că a răsărit și a dat căldură. 
Binecuvântăm mâncarea pe care o mâncăm și îi dăm o mică parte Mamei Pământ în 
recunoștință. Noaptea mulțumim pentru stele și pentru Frații și Surorile stelari care ne 
veghează. 
 
Mulțumim tuturor fraților și surorilor noastre din regnurile animale și vegetale. Mulțumim 
pentru familia noastră tribală. Suntem recunoscători pentru înțelepciunea bătrânilor și 
pentru darul copiilor noștri. 
 
Vă încurajez, de asemenea, să mulțumiti pentru tot ceea ce aveți în viața voastră. Face 
viața frumoasă! 
 
Binecuvantari, Spiritfire 

   

Cu drag si cu binecuvantari,  

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Am vrea să extindem căldurosul nostru bun venit următorilor noi membrii care s-au unit 

Grupului de 40 în octombrie/noiembrie 2021. 

  

 

Birgit Smothers  

Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 

 

 

Club de lectura GOF 

 

Cum vindecam planeta si o ajutam sa 
ascensioneze  
Carte 1, Partea a 3-a, Capitolul 1 
von David K. Miller 

 

Care este primul instrument pentru vindecarea planetară? 

Primul instrument pentru vindecarea planetară este contactul cu a cincea dimensiune. 
Când sunteți în stare să va contactați cu a cincea dimensiune, sunteți în stare să setați 
fundația și să plantați semințele vindecării planetare. Conectarea cu a cincea 
dimensiune înseamnă că puteți rcobora lumina cuantică. Zilele trecute Juliano a spus 
că accentul muncii de vindecare planetară în timpul acestei crize trebuie să fie pe 
vindecarea cuantică și vindecarea prin lumina omega. Acum, este cel mai important 
pentru noi să ne vindecăm, pentru că atunci când suntem vindecați suntem mai în 
echilibru. Când suntem mai echilibrați, putem fi vindecători planetari mai eficienți. Deci, 
unul dintre cele mai importante lucruri despre a fi un vindecător planetar este că trebuie 
să fim într-o bună sănătate fizică, emoțională, spirituală și mentală, astfel încât să 

mailto:birgit@groupofforty.com
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putem transmite această energie puternică de vindecare planetară. Pământul este o 
planetă spirituală și oamenii continuă să spună "oh, indiferent ce s-ar intampla, 
Pământul va supraviețui", dar ea iubește nivelul ridicat de forme de viață care trăiesc pe 
ea pe care trebuie să le păstreze in echilibru și viata. Deci vindecarea Pământului 
înseamnă de fapt să o asistăm să continue să facă ceea ce o face fericită. Acum, 
lumina cuantică transcende logica normală. Vindecarea cuantică nu se bazează pe 
logica Pământului, ci transcende logica. Și ceea ce este diferit la Grupul de Patruzeci și 
poate la alte grupuri spirituale, este legătura cu vindecarea cuantică, legătura cu 
folosirea unei forțe, care transcende continuumul spațiu/timp, așa cum se manifestă 
lucrurile pe Pământ. Mulți profesori de nivel înalt și maeștri spirituali de pe Pământ 
recunosc existența vieții galactice și a energiei spirituale și își dau seama că există 
anumite modalități de colectare a acestei energii. Arcturienii ne-au demonstrat că există 
anumite tehnici de conectare cu a cincea dimensiune. Aceasta include utilizarea 
coridoarelor și calatoria la templul de cristal, utilizarea Inelului de Ascensiune si 
posibilitatea de a utiliza cristalele eterice. Cristalele eterice sunt toate duplicate ale 
cristalului maestru de pe Arcturus care se află în templul lor de cristal. Aceste cristale 
duplicat au fost plasate strategic în jurul a douăsprezece locuri diferite de pe planetă 
care dețin o anumită energie. Asta înseamnă că energia pentadimensională este 
ancorată în aceste locuri. 
 
În arborele vietii planetar arcturian, cristalul descărcat la Serra da Bocaina din Brazilia 
reprezintă interacțiunea energiei tridimensionale cu energia a pentadimensională. 
Arcturienii cred că Brazilia este capabilă să dețină energia galactică și că poate menține 
interacțiunea acestei energii galactice în cadrul celei de-a treia dimensiuni. Am încercat 
să învățăm că Pământul interacționează cu galaxia. În mod logic, este greu de înțeles 
cum poate Pământul să interacționeze cu o galaxie care are miliarde de stele în ea și 
este inimaginabil de mare. Nu există nici o modalitate logică de a vă explica. Dar pot să 
vă spun că energia forței de lumină și energia spirituală din surse de lumină superioare 
sunt capabile să traverseze toate zonele dimensionale. 
 

 
 
 


