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Antropologia si vergia care lipseste? 
 

de David K. Miller 

 

Ca student la Ohio State University, am urmat un curs de antropologie. În acest 

curs am studiat evoluția strămoșilor noștri de peste un milion de ani în urmă pana 

la nivelul nostru evolutiv actual de Homo Sapiens.  Acum sunt foarte interesat să-i 

ascult pe arcturieni vorbind despre procesul evolutiv Omega, ceea ce înseamnă 

că există o modalitate de a accelera evoluția umană la o perioadă de timp mult 

mai scurtă. Interesant este că antropologul biolog modern constată acum că 

strămoșii omului modern, cum ar fi Homo Erectus, prezenta lor se întoarce până 

la un milion până la trei milioane de ani sau mai mult in urma. Chiar Homo 

Neanderthal este datat undeva de la 300000 pana la 125000 de ani în urmă. Nu 

este clar că suntem descendenți direct din oricare dintre aceste două sub-specii. 

Antropologii vorbesc acum despre o "verigă lipsă", care ar fi putut sa apara cu 

milioane de ani în urmă, iar această verigă lipsă ar fi putut oferi un strămoș comun 

din care provenim noi, Homo Sapiens, și celelalte sub-specii, cum ar fi Homo 

Erectus și Homo Neanderthal. Nu este adevărat, așa cum cred mulți oameni, că 

oamenii sunt descendenți ai marilor maimuțe, mai degrabă este mai corect să 

spunem că împărtășim un strămoș vechi, comun cu maimuțele, care ar putea 

proveni de acum cateva milioane de ani in urma. 

Dar care este acea verigă lipsă? De ce nu a fost descoperită încă această verigă 

lipsă? Din păcate, nu există un răspuns clar la această întrebare. Ideea este că, 

atunci când ne uităm la evoluție, putem vedea că procesul durează sute de mii de 
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ani sau mai mult. Uneori au existat progrese bruște în procesul evolutiv fără 

motive evidente. Au existat alte 5 extincții în masă pe Pământ, iar ultima extincție 

în masă a avut loc în urmă cu 63 de milioane de ani. Primele prototipuri ale rasei 

Homo Sapiens au apărut undeva între 3 și 7 milioane de ani în urmă, dar nici un 

strămoș al omului nu a fost în jur in epoca dinozaurilor. A fost nevoie de milioane 

de ani pentru ca planeta să-și revină după cea de-a 5-a extincție în masă cauzată 

de un asteroid care a lovit Peninsula Yucatan în urmă cu 63 de milioane de ani.   

După a 5-a extincție în masă, biosfera și-a revenit și, în cele din urmă, a apărut o 

nouă specie, numită "Hominoids", iar acești hominoizi au avut mai mulți strămoși 

care sunt înrudiți cu Homo sapiens. Dar acum, omenirea nu are luxul unei 

perioade de 100000 sau 1000000 de ani pentru a schimba evoluția noastră. 

Suntem într-o criză care amenință existența noastră și a tuturor speciilor de pe 

planetă. Specia actuală din care facem parte, Homo Sapiens, nu prezintă 

întotdeauna conștiința superioară necesară pentru a face schimbările pentru  a 

supraviețui, prin urmare, trebuie să existe un proces evolutiv accelerat disponibil 

care poate ajuta la apariția unei noi sub-specii, o sub-specie care va avea o 

conștiință mai mare și noi instrumente pentru a se adapta la această criză în care 

ne aflăm acum. Această nouă specie este numită de arcturieni "Homo Omega", 

iar procesul evolutiv accelerat pentru apariția acestei noi specii se numește 

"procesul evolutiv Homo Omega", iar acest proces poate avea loc cu o mare 

rapiditate cât mai repede posibil. 

 

 

 
 

Raport august 2021 

Contributiile PCOL la procesul evolutiv Homo Omega 

Cu urgența climatică actuală scrisă peste ceruri, există o nevoie urgentă de o  
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trecere imediată la Procesul Evolutiv Homo Omega și apariția unei conștiințe 

superioare în colectiv. Cum poate un PCOL să contribuie la acest proces?  

Una dintre cele mai mari contribuții este prin promovarea conceptului PCOL prin 

concentrarea și extinderea energiei și luminii sacre a dimensiunii a 5-a în 3D. 

Homo Omega este adus/coborat prin construirea și protejarea locurilor sacre cu 

conștiința unitara, integrarea Triunghiului Sacru și aducerea calităților în propria 

conștiință și expresie. 

În meditațiile voastre, puteți activa diverse reprezentări și imagini ale lui Homo 

Omega, cum ar fi maeștrii înălțați, folosind lumina de la Soarele Central în 

aliniere cu Oglinda Iskalia și Inelul de Ascensiune și descărcând aceste imagini 

în noosferă. Utilizați unul sau mai multe dintre cele 12 cristale eterice pentru a 

crește puterea Arcan pentru a descărca afirmații, ca de exemplu, "Vă rugăm să 

permiteți manifestarea Homo Omega pe Pământ acum," sau "Evoluția Homo 

Omega se întâmplă pe Pământ acum." Creați-vă propria afirmație folosind 

minunatele imagini Homo Omega din meditațiile de Biorelativitate din întreaga 

lume. Posibilitățile sunt nelimitate. Pe lângă faptul că acest este placut si 

distractiv a fi facut în PCOL vostru, reprezentati crearea unei noi viziuni de 

speranță, o conștiință mai mare, și potențialul personal și pentru întreaga 

umanitate.  

La nivel personal, și în cadrul PCOL-urilor noastre, trebuie să întruchipăm și să 

integrăm conștiința extinsă a lui Homo Omega pe care dorim să o vedem 

manifestată pe Pământ. Aceasta înseamnă să o trăim spiritual și prin exemplu zi 

de zi, cât mai bine posibil. Cum? Începeți prin a face o evaluare personală a 

calităților Homo Omega pe care dorim să le dezvoltăm în noi înșine. Un PCOL a 

dezvoltat o listă a calităților speciei Homo Omega și fiecare membru a ales o 

calitate sau o caracteristică cu care a rezonat pentru a întruchipa și a împărtăși 

în timpul unei meditații de grup. Ati putea avea, de asemenea, discuții cu privire 

la ceea ce înseamnă Homo Omega și cum să fie acesta întruchipat/manifestat. 

Subiectele pot include cum să aducem aspectele feminine și masculine și 

aspectele Arborelui Vieții în echilibru în sine și cum să integrăm Triunghiul Sacru 

in noi. Pe scurt, fă din Homo Omega o experiență trăită pe care o poți simți și 

împărtăși dincolo de o viziune și o abstractizare.  

Un alt exercițiu sugerat este stralucirea/shimmering și utilizarea acestui exercitiu 

pentru a activa sistemul pineal și de activare reticulara și conștiința superioară 

din creier și activarea codurilor de ascensiune folosind mantra Kadosh. Un altul 

este crearea si menținerea unei viziuni a unui Pământ Nou cu Homo Omega. 

Vizualizați bijuteria albastră ca o planetă pentadimensională în viitor, cu multe 
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orașe de lumină într-o rețea care detine si integreaza Lumina Omega. Vedeți-ne 

operând și influențând câmpurile energetice politice, economice, sociologice, de 

mediu și biosferice și ridicând frecvența Luminii Spirituale a întregii planete.  

Prin imputernicirea și trezirea Semintelor Stelare la misiunea lor, putem ajuta si 

motiva pe alții cu privire la necesitatea de a vindeca și reechilibra planeta și să 

evolueze la Homo Omega. Juliano sugerează: "punerea în mintea oamenilor 

posibilitatea inițială de evoluție la un nivel perfecționat folosind energia Omega 

folosind exemple de ființe superioare care au mers pe Pamant înaintea noastră - 

cum este să fii o ființă a iubirii într-o lumină mai înaltă pe Pământ"." 

Mulți dintre noi facem acest lucru răspândind învățăturile arcturiane și tot despre 

proiectul PCOL și importanța protejării locurilor sacre. De asemenea, să nu uităm 

orașele noastre infratite ca oportunități de a împărtăși meditații și de a vă 

conecta cu rețeaua globală PCOL. 

Acestea sunt doar câteva idei despre cum să lucrați cu Homo Omega și să-l 

aduceți în munca PCOL-ului vostru. Sunt sigur că aveți mai multe sugestii. Fiți 

creativi și acționați împreună venind cu noi abordări - dacă este posibil, apoi 

impartasiți-le în PCOL și la întâlnirile de rețea globală PCOL. 

Binecuvantari Omega, 

Bob Maldonado 
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Sa ne intalnim cu membrii din intreaga lume 
 

Stephen Moore, UK 

Provin dintr-o familie din centrul orașului, cu trei băieți, o 

familie care nu era religioasa și nu era spirituala în 

niciun fel, așa că a trebuit să depășesc multe dificultăți. 

Eu și frații mei am fost crescuți să facem mult sport, 

fotbal, înot și alergare, ceea ce, în general, ne-a ținut 

departe de probleme. Întotdeauna am avut o dragoste 

de stele și toate lucrurile SCI-FI. M-am căsătorit cu 

Becky în 1988. Avem un fiu Dan care a avut un fiu al său, Oliver, în 2010 și avem 

și o fiică Holly, care, în 2014, a avut o fiică a ei-Viviana. Am fost binecuvântați cu 

un alt nepot - Arthur - care ne-a incantat mult în timpul lockdown-ului! 

 

Am trait trezirea mea spirituală la sfârșitul anului 1997. Studiam karate la vremea 

respectivă și asta m-a pus pe calea mea spirituală. Am citit multe cărți și am 

studiat yoga. Primul workshop pe care l-am făcut a fost un curs Pleiadian 

Lightworker (PLI) și multe ateliere mai târziu am studiat Reiki, terapia angel, 

hipnoterapie, inclusiv regresie in viațile trecute, și cristale! Totul cu răbdarea de 

durată a minunatei mele soții! Am dat peste GOF în 2006, fiind abonat la Jurnalul 

Sedona Emergence și David a scris unele articole care mi-au stârnit interesul. M-

am alăturat GoF în februarie 2007 și am călătorit la Mount Shasta, California, 

pentru a ajuta la descărcarea cristalului eteric la atelierul GOF din 7/7/07. Am avut 

multe experiențe minunate și unele sesiuni puternice de vindecare și tratamente, 

la fel i-am încorporat pe prietenii noștrii arcturieno în cristalele mele și munca mea 

Reiki. Încerc să mă alătur sesiunilor telefonice de Biorelativitate, dar este dificil cu 

diferența de timp. Am înființat Orasul de Lumina Planetar Polbathic în 2010 și l-am 

menținut de atunci cu ajutorul familiei mele și prietenilor. 

 

M-am conectat întotdeauna cu GOF australian – am participat la sesiunile 

telefonice cu Jan și Caroline. Caroline a venit în Marea Britanie și am vizitat 

Avebury Henge împreună. Acum iata va scriu în newsletter!  Acesta este un 

moment al vieții mele - unul foarte scurt! După ce am avut atât de multe 

experiențe, cred că orice este posibil! Bucurați-vă de aceasta calatorie de roller 

coaster, care este acest un mic moment in timp si spatiu - suntem binecuvântați 

să fim aici acum. Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. În conștiința 

unitara. 

 

Binecuvantari cu Shimmering, Stephen 
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Consilierea semințelor stelare 

 
Am divorțat de peste 30 de ani și nu am avut un partener în toata aceasta perioadă. 

Simt că acum ar fi un moment bun pentru a întâlni pe cineva cu care pot împărtăși anii 

rămași din viața mea; cu toate acestea, având în vedere vârsta mea (eu am peste 70 de 

ani), nu socializez și sunt precauta sa folosesc o platforma de dating online. Lucrez la 

manifestarea persoanei pe care o consider potrivită. 

Cât de des mi-ai sugera să fac asta pentru că nu practic asta zilnic? Ai alte sugestii? Iti 

mulțumesc. 

 

Draga prietena, 

A avea un partener compatibil, iubitor și care te susține în acest moment al vieții sau în 

orice moment este un cadou și îți doresc acest lucru! 

Imi imaginez că dorința ta pentru un partener după 30 de ani fără unul este o schimbare 

semnificativă în viața ta. Schimbările din viața noastră ne fac deschiși la mai multe 

posibilități. 

Nu cred că există reguli stabilite pentru de câte ori practici manifestarea. Ceea ce este 

important, însă, este intensitatea și intenția activității tale de manifestare. 

Când ne punem mintea să manifeste ceea ce vrem, ne angajăm cu sinele nostru cel 

mai înalt. Sinele nostru cel mai înalt este deschis tuturor posibilităților din univers! 

Când lucrezi la manifestarea dorințelor, este important să iti implici atât inima, cât și 

mintea și o mare pasiune. Imagineaza-ti că această persoană este deja cu tine. Simte-i 

energia. Simte cum este pentru tine să fi cu această persoană. Imagineaza-ti tot ceea 

ce ai împărtăși cu aceasta persoana. Fii recunoscător pentru că l-ai avut în viața ta! 

În ceea ce privește serviciile online de dating, te rog să nu respingi acest lucru ca  

modalitate pentru sinele tau superior de a vă aduce pe voi doi împreună! Am avut mulți 

clienți care si-au îndeplinit intenția lor în acest fel cu succes. Fii deschis la toate 

modurile în care sinele tău superior te poate ghida. Poti citi ceva sau este posibil să ai 

nevoia de a merge la un eveniment sau la un nou magazin etc. Manifestarea este un 

act de credință și este o capacitate spirituală foarte mare.  Iti doresc succes și vă trimit 

binecuvântările mele. 

   

Cu drag si cu binecuvantari, Gudrun, gudrunaz@yahoo.com 

mailto:gudrunaz@yahoo.com


 

7 
 

 

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

Grupului de 40 între 18 iulie 2020 si 18 august 2021. 

  

 

Birgit Smothers  

Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 
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Mesaje de la membrii GOF 

Buna din sanul familiei noastre Lakota – de la Pam Stark! 

 

 

Roata medicinala / Medicine Mountain National Historic Landmark  (cunoscut 

anterior ca  Bighorn Medicine Wheel) este o roată medicinala situata în Bighorn 

National Forest, în statul american Wyoming. Roata Medicinala de la Medicine 

Mountain este o structură mare de piatră din calcar alb locala stabilita pe o piatră de 

temelie de calcar. Este atât un loc de ceremonie sacră, cât și de cercetare științifică. 

În știința nativă, aceste 2 utilizări nu se disting si un sunt separate ca în știința 

occidentală. 

Bună tuturor, aici este Pam,  

 

M-am gândit să împărtășesc cu voi experiența la roata medicinala din Wyoming. Am 

avut norocul să ajungem acolo a doua zi după ce a avut loc o Ceremonie. Au existat 

oameni de medicină și nativi din diferite triburi, de asemenea, o mulțime de oameni 

din diferite locuri din SUA. Am aflat că au deschis Vortexul pleiadelor, a fost deschis 

timp de 4 zile și am putut să petrecem seara și a doua zi acolo meditând și rugându-

ne. Trebuie să spun că amândoi am avut senzația că nu vrem să plecăm. E o mare 

pace și energie acolo. 

 

Mă duc in South Dakota în fiecare an pentru ultimii 16 ani sunt o dansatoare a 

soarelui. Aceasta este una dintre ceremoniile noastre sacre. Eu nu pot împărtăși  

imagini cu voi, pentru ca nu sunt permise aparatele de fotografiat, dar pot împărtăși 

cu voi un pic despre ceremonie. 

 

Este o ceremonie de 12 zile și primele patru zile sunt de purificare in cabinele de 

purificare prin transpiratie. Apoi, există ziua copacilor; mergem și tăiem un copac din 
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lemn de bumbac. Este un copac sacru pe care samanul îl găsește și când tai o 

ramură există o stea perfectă cu cinci colțuri. Bumbacul este singurul copac pe care 

se găsește asa ceva. Este foarte sacru. Il ducem înapoi la altar. Se pune în mijlocul 

cercului, îl punem în gaura care este pregătită. Punem tutun, o inimă de bivol și apă, 

apoi ne-am pus legăturile de rugăciune și steagurile pe copac. Acum, acesta este 

un copac plin de bumbac crescut. Nu-l lăsăm să atingă pământul. Este o realizare 

considerabila. Avem frânghii atașate de copac și bărbații îl trag în sus și îl pun la 

locul lui. Există 400 de bastoane mici și legături de rugăciune care alcătuiesc cercul 

din jurul copacului. În acea seară ne începem postul, fără mâncare sau apă timp de 

patru zile și dansăm cu soarele până cand aceasta apare în fiecare zi timp de patru 

zile. Dansatoul soarelui sta separat de oameni. Oamenii rămân în cercul exterior 

pentru a ne sprijini pe toți în timp ce dansăm. Dăruim din noi înșine pentru a ne 

sacrifica pentru copii și vindecarea mamei noastre Pământ. Tot ce trebuie să dăm 

suntem noi înșine. În partea de sus a copacului, o pană de vultur este legată la cea 

mai înaltă ramură. Aceasta este antena noastră pentru stele, Tunkasila. În limba 

engleză ar fi pentru Dumnezeu. 

 

Acum, în fiecare dimineață, când vom merge acolo sunt 7 runde de dans. Prima 

rundă o deschidem cu ofranda din Pipa noastra, sau spunem, Canupa. Eu port o 

pipa pentru oameni. Credem că toate pipele de pace sunt conectate, așa că trebuie 

doar să o ținem și să me rugam cu ea cu bune intenții pozitive, apoi umplem pipa și 

cântăm. Aceasta este prima rundă. 

 

Apoi, există o rundă pentur cele 4 direcții. Fiecare rundă este diferită; un pic ca o 

roată medicinala dansând cu Pământul. Tot timpul ești conectat la acel copac, 

rugându-te. De 106 în fiecare zi. Este un dans greu. Știm că în inima noastră 

spiritele au grijă de noi. Trebuie să spun că ne construieste caracterul. Este uimitor 

ce putem face atunci când credem și nu există nici o îndoială. Ultimele 4 zile le 

petrecem mâncând și bând. In interiorul nostru este mereu prezent cât de sacră 

este apa pentru noi. Nu e mâncarea pe care ți-o dorești, ci apa. De acolo mergem la 

cabinele de sauna în fiecare seară și ne chemăm spiritele înapoi. Ne chemăm 

numele de patru ori pentru a ne readuce spiritul în trupurile noastre. 

 

Este atât de important să facem această lucrare de meditații. Sunt foarte fericita. Am 

spus o dată înainte că am găsit Grupul de 40 pentru că avem inimile, mințile și 

spiritele noastre pentru a merge mai departe cu această lucrare pentru a ajuta 

Pământul să se vindece. 

 

Aș dori să închei acest lucru cu cele 7 virtuți Lakota 

Virtuți: în societatea Lakota inainte de rezervatii nu au existat legi scrise, dar au 
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existat norme sociale și coduri de comportament care pot fi cel mai bine descrise ca 

virtuți. Au existat multe virtuți și nu este neobișnuit ca tradiționalistul Lakota să 

enumere patru sau șapte ca fiind cel mai stimate.  Patru  pentru că este un număr 

sacru și  șapte în onoarea celor Șapte Puteri sau șapte bunici:  Cerul, Pământul, 

vest, nord, est, sud, și tot ceea ce se mișcă și este sacru  (adesea menționată ca 

mare spirit sau creator.) 

 

Cele patru virtuți  considerate cele mai stimate sunt forta, curajul, generozitatea și 

înțelepciunea noastră, iar cele șapte cele mai apreciate  sunt de obicei  rugăciunea, 

respectul, compasiunea, onestitatea, generozitatea, umilința și înțelepciunea. Într-

adevăr, lista virtuților este lungă și fiecare virtute este necesară pentru ca societatea 

Lakota să funcționeze în echilibru și să rămână puternică. Ele au servit pentru a 

ghida strămoșii noștrii și stim că acestea ar trebui să fie realitatea pentru noi 

membrii grupului Lakota-și oricine sau orice societate care tânjește după echilibru și 

putere-poate să le urmeze. Strămoșii noștri ar fi fericiți dacă am face-o. Vă 

mulțumim pentru fiecare dintre voi. Suntem ceea ce ne înconjoară sau cu ce ne 

inconjuram. 

 

Va iubesc pe toti. 

 

  

 

 

 


