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Mesaj Personal de la David 
 

Gudrun si eu am intemeiat GOF in 1996, dupa ce noi a primit o chemare de la Maestrul  

Arcturian, Juliano. Noi eram intr-o calatorie de camping la Sublime Point la North Rim din Grand 

Canyon, cand Juliano a venit la mine si ne-a rugat sa pornim un grup de vindecare planetara 

pentru cei care rezoneaza cu Arcturienii si alte Seminte Stelare galactice. La inceput, numarul 

membrilor crestea putin, dar odata cu publicarea primei mele carti “Conectarea cu Arcturienii” 

si datorita articolelor mele ce erau publicate in Sedona Journal of Emergency, mai multe 

Seminte Stelare au inceput sa vina. Intr-un final, am fost in stare sa strangem un grup de 40 de 

persoane. Am tinut prima noastra intalnire anuala in Prescott, acasa la noi. Pe urma intalnirile s-

au mutat in Sedona, unde pentru mai multi ani ne-am intalnit. Am avut cateva intalniri la Mt. 

Shasta si una dintre intalniri in Carson Valley, Nevada. Apoi ne-am mutat intalnirile inapoi in 

Prescott. In prezent avem 800 de membrii in toata lumea, in peste 12 tari. Chiar de la inceput, 

Juliano ne-a transmis importanta Biorelativitatii si a Oraselor de Lumina Planetare. El ne-a 

explicat faptul ca alte planete ce au depasit cu succes crizele lor, toate au folosit Biorelativitatea 

si munca cu PCOL. Sunt foarte incantat sa vad ce bine s-a dezvoltat programul nostru de 

Biorelativitate intr-un adevarat program global. Acum, in aceste vremuri de crize fara 

precedent, munca noastra de vindecare planetara este mai importanta ca niciodata, pentru a 

ajuta sa furnizarea transformarii spirituale necesara pentru Pamant. 
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Lectura Lunara despre orasele Planetare de Lumina si Coronavirusul, 29 martie 2020, channeled  de 

David K. Miller  

All rights reserved 

Salutari, eu sunt Juliano si noi suntem Arcturienii. 

Orasele de Lumina Planetare au fost create sa ajute la intarirea campului de energie a 

fiecarui oras de lumina. Aceasta va ajuta acel oras de lumina pe timp de criza sau de 

intruziuni in oras. Este important de mentionat faptul ca noi am sugerat mai inainte ca 

orasele au campuri de energie asa cum au si oamenii campuri de energie si plantele si 

animalele. 

Unul dintre scopurile Oraselor de Lumina Planetare este sa ajute acel oras ca sa-si 

intareasca propriul camp energetic. Aceasta inseamna ca exista similitudini intre ceea ce 

face cineva legat de aura sa si munca cuiva legata de campul de energie sau aura unui oras 

de lumina. O diferenta importanta este aceea ca Orasul de Lumina Planetar lucreaza 

pentru a umple orasul cu lumina 5 dimensionala. Lumina 5 dimensionala intareste aura si 

campul de energie al orasului de lumina. 

Retineti ca atunci cand facem activari de orase de lumina, noi plasam cristale in cele 4 

puncte cardinale in jurul orasului si cream o cortina de lumina alba in jurul orasului pentru 
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a intari campul sau de energie. De asemenea orasul de lumina poate impartasi din puterea 

sa si energia sa altor orase de lumina ce au nevoie. Aceasta a fost baza fundatiei proiectului 

oraselor de lumina surori. Aceasta inseamna ca la nevoie, un oras de lumina cu o energie 

puternica si protectie, poate trimite energie catre alte orase de lumina de pe glob. 

Am oferit 4 exercitii de baza pentru a ajuta la protectia fiecarei persoane de coronavirus. 

De asemenea, aceste exercitii pot fi aplicate si practicate cu orasele de lumina planetare. 

Mai intai, conceptul si ideea crearii campului de energie de forma oului cosmic poate fi 

aplicat unui oras de lumina. Este important pentru campul energetic al orasului de lumina 

planetar sa fie in forma oului cosmic, asa cum este important si pentru o persoana sa fie in 

forma oului cosmic. 

Al doilea aspect este shimmering-ul. Puteti de asemenea sa faceti shimmer orasului de 

lumina si sa creati astfel o linie la exteriorul campului de energie al orasului de lumina si 

apoi puteti face shimmer la linia campului de energie a orasului de lumina si puteti 

vizualiza si directiona campul energetic al orasului de lumina respectiv pentru a da drumul 

la mici Pac-man-i sau mici iconite necesare pentru eliminarea oricarui virus ce poate intra 

in orasul de lumina. 

Al treilea rand, noi vorbim despre energia neutralizarii. In activarile orasului de lumina noi 

am descarcat lumina 5 dimensionala superioara, in coridorul pe care eu Juliano v-am ajutat 

sa-l stabilizam. Aceasta este energie 5 dimensionala si construieste campul de energie a 

orasului de lumina intr-o directie si activare frumoasa de energie. Alt aspect este ca voi 

puteti vizualiza nava stelara Athena deasupra orasului vostru de lumina. Puteti vizualiza un 

coridor de la nava mea stelara,  ce descarca ceea ce numesc energie de neutralizare sau o 

lumina gri si acea lumina neutralizeaza orice energii negative ce vin de la virus. De fapt, 

neutralizeaza virusul si acesta cade/dispare si numai intra in nici o fiinta vie din orasul de 

lumina. 

Ultimul exercitiu ce l-am recomandat ca sa lucrati, este campul de energie Pung. Campul 

de energie Pung este o energie elastica/rezistenta ce poate respinge intruziunile negative 

din orasul de lumina. Noi am folosit exemplul unui balon si cum puteti sa-l umpleti cu un 

anumit procent de aer astfel incat sa aiba o rezistenta ce poate respinge orice energie 

joasa negativa, incluzand virusii. 

Acest exercitiu de dezvoltare a campului de energie Pung pentru orasul de lumina este 

foarte eficient pe multe nivele; sa tina la distanta oamenii de vibratie joasa sa nu intre sau 

daca intra sa le ridice vibratia sau acestia isi dau seama ca nu au succes in ceea ce doreau 

sa faca ca efect negativ asupra orasului. Si in special, noi recomandam campul de energie 
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Pung ca sa respinga energiile joase ce vin impreuna cu virusul. 

In concluzie, retineti ca sunt campuri de energie in orasul de lumina, iar lucratorii ar trebui 

sa lucreze cu aceste exercitii pentru a-l intari si tine sanatos si umplut cu lumina 5 

dimensionala. Eu sunt Juliano. O zi buna! 

Noutati de la Comitetul de Consultare al PCOL 

-Noi suntem incurajati de larga participare(35 de persoane!) de la intalnirea Globala a PCOL 

din  29 martie. Va rog incurajati-va membrii si chiar non-membrii sa participe. 

-Noi incurajam toate PCOL-le sa incorporeze exrcitiile lui Juliano si meditatiile pentru a 

contracara Covid-19. 

-Comitetul de Consultare al PCOL revizuieste acum planul Oraselor Surori, in lumina 

scopului nostru de intarire a retelei globale PCOL.Noi dorim un program  orase surori 

puternic. 

-Prezentarile tarilor speciale este in curs. Aceste informatii ajuta pe fiecare pentru a se 

cunoaste unii cu altii. 

-Comitetul de Consultare, implementeaza recomandari primite de la coordonatorii de 

PCOL-uri, pentru imbunatatirea participarii si formarea de intalniri globale a PCOL. 

Apreciem toate informatiile primite si incorporam multe dintre recomandarile primite. 

Suntem incantati ca utilizati retele digitale si media pentru a lucra meditatii de 

biorelativitate de PCOL. Ne bucuram de initiativele voastre, de exemplu: in Spania, Scoala 

Arcturiana a avut peste 80 de participanti la intalnirea cu meditatii de biorelativitate 

lunara. Brazilia a lansat o initiativa, oferind saptamanal neintrerupt sesiuni de 

Biorelativitate pentru intreaga tara. In ultima sesiune de meditatii, ei au avut un total de 65 

de ooameni. In Argentina, membrii au sustinut o meditatie intensa si un retreat GOF cu 32 

de persoane din Argentina, Chile, Columbia si USA, la Lacul Puelo din Argentina. Din aceste 

actiuni s-a generat un interes in crearea de orase de lumina planetare in zonele lor de la 

oameni din Talca, Chile, Santiago, Rafaela, Argentina, Santa Fe, Bogota Columbia. 

 

Bob Maldonado 
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Sa intalnim membrii din intreaga lume 

Ruben Saufkie (Mumkasi din Natiunea Hopi) 

Ruben a fost unul dintre prezentatori la Conferinta noastra Anuala, de peste 10 ani. Acum 

cativa ani, el si familia lui a invitat toti participantii intalnirii anuale la Natiunea Hopi, unde 

am avut o masa minunata. Ruben a calatorit prin toata lumea, inclusiv Japonia, Germania 

si Spania unde a sustinut minunate prezentari despre vindecarea planetara din 

perspectiva Hopi. Ruben este parte din familia noastra GOF si noi apreciem munca lui, 

creativitatea si prezentarile sale ce includ dansuri Hopi, cantece si de asemenea 

participarea familiei lui.(De David K. Miller) 

 

LOLMA, Salutari! Eu sunt Mumkasi, din Oamenii Hopi din Arizona. 

Sunt un argintar din 1988. Impartasesc creativitaea mea prin 

simboluri ale stramosilor nostri. Fiecare piesa de bijuterie are un 

mesaj. Datorita propriei experiente in vindecare, am ajuns sa 

inteleg mult mai mult despre compasiune in scopul iertarii. Pe 

aceasta imi pun atentia in aceste vremuri sacre. Noi, ca si 

umanitate, trebuie sa ne transformam vietile catre indreptare. 

Trebuie sa ne reconectam cu invataturile noastre ancestrale ca sa 

fim una cu Mama Pamant si Tatal Univers, noi suntem fiinte 

spirituale ce au o experienta umana! 

NAVASYANI-fiti in siguranta si aveti grija. 

NAHONGVITOTANI-Binecuvantari cu putere spirituala pentru toti. Fie ca voi toti sa fiti 

binecuvantati cu “fericire hopi”. Kwak Kwak, Ruben Saufkie, Jr. 

 

(Deasupra este adresa de e-mail a lui Ruben daca doriti sa-l contactati. El este disponibil pentru discutii 

despre filozofia Hopi si de asemeni, cu drag impartaseste unele dintre bijuteriile Hopi. El figureaza in unele 

magazine din Arizona si este un cunoscut maestru bijutier Nativ American in zona celor 4 colturi.) 
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Consilierea semințelor stelare 
 

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

 

 

Draga Gudrun, 

Ma lupt cu anxietatea de cand a izbucnit acest virus. Din cand in cand devin depresiv si numai 

vad nici un scop al existentei mele. Am vorbit si cu altii, ce gasesc aceasta perioada ca si 

relaxanta si placuta! Ma intreb ce este in neregula cu mine, de nu gasesc nimic bun in aceasta 

perioada. Traiesc singur si ingrijorat la gandul mortii, cu nimeni care sa aiba grija de mine sau de 

pisica mea! Fiecare simtom de boala ma aduce  intr-o panica de ingrijorare ca asi avea acest 

virus. Sunt la pensie si cu un venit stabil, deci nu am motive reale sa-mi fac griji. Cum pot accesa 

Sinele meu Superior ca sa ma ajute? De asemenea, conexiunea mea spirituala se pare ca a 

disparut si ea!  

Disperat! 

 

Draga Disperat, 

Tu descrii ceea ce multi altii experimenteaza acum. Nu ai mentionat daca urmaresti stirile. Daca 

da, stiu ca-ti poate influenta linistea si sa creeze frica! Ceea ce se intampla cu multi este ca 

instinctul de supravietuire apare, ceea ce creeaza efectul de lupta sau fugi(fight or flight). Ai si 

tu acest instinct de asemenea, dar sunt blocate negasind nici o modalitate de rezolavare a 

fricilor. Adrenalina ta apare si creeaza panica. Cand aceasta paraseste sistemul corpului tau, 

atunci cazi in depresie! Frica si anxietatea iti pot slabi sistemul tau imunitar si de asemenea face 

ca rezistenta ta emotionala sa dispara. Cumpararea de hartie de toaleta este o manifestare a 

instinctului de supravietuire de baza! Am vazut oameni luptandu-se unii cu altii pentru hartie de 

toaleta! Frica, ne trage in jos la constiinta supravietuirii. Este o vibratie joasa. Asta nu inseamna 

ca nu ar trebui sa fim vigilenti la protectia noastra in aceste vremuri, dar nu trebuie sa fim 

motivati de frica. In acest moment tehnologia este o gratie salvatoare pentru multi dintre noi. 

Suna-ti prietenii si familia. Conecteaza-te cu alti membri GOF. Impartasirea fricilor poate scade 

anxietatea. Conexiunea cu altii te poate ajuta cu chestia legata de izolare. Tu ii poti ajuta si pe 

altii de asemena! Permiteti tie sa te odihnesti , sa te joci cu pisica, sa citesti, sa privesti filme si 
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ai sa mergi afara in natura. Te poate ajuta mai multa organizare pe timpul zilei. Planificati timp 

pentru toate activitatile si nu te lasa distras de toata turbulenta de pe planeta noastra. 

Cunoaste faptul ca tu, ca saminta stelara esti mai sensibil la stresul de pe planeta in acest 

moment. Aduti aminte ca tu ai ales sa fi aici in aceste vremuri si ca tu ai o misiune si un scop 

pentru existenta ta! Iti trimit Iubire si 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 martie 2020 si 18 aprilie 2020. 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Birgit Smothers  

Coordonator de grup în SUA 

birgit@groupofforty.com  

 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Stiati Ca ? 

Extras din capitolul 23 “Extindeti-va Constiinta” de David K Miller  

Juliano, Maestrul Arcturian spune: Voi participati la trezire-la zorii- dimensiunii a 5-a. Aceasta 

este cheia la toate ceremoniile de vindecare planetare. Aceasta este cheia tuturor 

echilibrarilor. Aceasta este cheia solutiilor la toate problemele Pamantului. Aceasta este cheia 

la toate polarizarile ce le vedeti. Cheia este integrarea Dimensiunii a 5-a! Acum spuneti, “ Eu 

vad lumina 5 dimensionala cum intra in noosfera Pamantului acum. Eu vad lumina 5 

dimensionala cum intra in Noosfera Pamantului si Spiritul Pamantului primeste lumina 5 

dimensionala in avans fata de interactiunea Pamantului cu Dimensiunea a5-a.” Cu cat mai 

multi oameni adunati pentru meditatie si sa ajute la atragerea acestei interactiuni, cu atat mai 

repede Dimensiunea a5-a va interactiona intr-un mod complet cu Pamantul. 

 

 

Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin für Australien 

Für die Gruppe der Vierzig 

 

janescarratt@gmail.com 

 

mailto:janescarratt@gmail.com
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    Raportul Consiliului Batranilor 

Deloc surprinzator, la intalnirea Consiliului Batranilor din aprilie, atentia s-a pus pe pandemia 

coronavirus. Discutiile au subliniat importanta cresterii frecventei noastre pentru a ne intari 

sistemul imunitar. Nu ar trebui sa mai permitem continuarea abuzului asupra biosferei, pe care 

il realizeaza umanitatea, amandoua pentru binele sau si refacerea sa si de asemenea cu 

intelegerea faptului ca virusul poate fi considerat ca o reactie dura a Pamantului, ca raspuns la 

comportamentul abuziv fata de mediu al umanitatii, de-a lungul istoriei. Ar trebui sa cautam sa 

promovam constiinta unimii printre multele culturi si principii de pe Pamant. S-a observat faptul 

ca nativii/indigenii sustin ceremonii speciale ca raspuns la criza. Un aspect pozitiv al crizei este 

acela ca poate oamenii sunt mult mai receptivi la viziunea Noii Societati, Societatea Dreapta si 

evolutia umanitatii catre Omul Omega poate fi chiar accelerata. Intalnirea s-a incheiat cu o 

transmisiune/channeling de la Sanat Kumara, care ne-a spus faptul ca Maestrii Ascensionati 

lucreaza pentru accelerarea evolutiei umanitatii. Ei au fost ingroziti de nebunia umanitatii in 

distrugerea biosferei. Ei sunt optimisti de faptul ca Omul Omega va deveni un nou simbol 

pentru o noua Societate Dreapta/Corecta. 

Situatia actuala este o criza evolutionara si trebuie sa aiba loc un nou raspuns/ reactie pentru 

dezvoltarea unei noi imunitati. Ar trebui sa fie recunoscut faptl in timpurile de dinainte, 

societatea nu era asa de integrata cum este astazi. Dar acum, globalizarea a permis un tsunami  

de forte distructive sa se dezvolte. Noi trebuie sa promovam o abordare cinci dimensionala, 

incluzand viziunea unei Societati Corecte. O misiune a Consiliului Batranilor va fi sa promoveze 

o asemenea Societate Corecta si evolutia speciei Adamice. Cum putem noi accelera aceasta? S-

a sustinut faptul ca evolutia si in final extinctia lui Neanderthal si a preponderentului Cro-

Magnon a durat sute daca nu mii de ani. Dar in mediul ambiant de astazi, noi avem nevoie de o 

evolutie mult mai rapida; evolutia nu poate astepta in criza actuala. Noi avem nevoie de o 

transformare acum. 
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Potentialul unei asemenea transformari, se afla in Triunghiul Sacru, care joaca un rol 

vindecator. Paradigma vindecarii din cadrul Triunghiului Sacru este foarte importanta in acest 

moment, iar toate cele trei parti ale triunghiului sunt cruciale. Intotdeauna a existat o frica ca 

fiinte extraterestre negative/malefice ar putea incerca sa raspandeasca o pandemie pe Pamant. 

Dar acum, umanitatea si-a atras singura aceasta . Este nevoie acum de o gandire cuantica 

superioara, cu uniunea dimensiunii a 3-a cu a 5-a. Maestrii Ascensionati vor trimite tehnici de 

vindecare pentru a fi folosite in completare cu metode de vindecare planetara. Intelegerea 

acestei probleme de catre Consiliul Batranilor si de catre Grupul de 40 este cel mai necesar 

lucru acum. 

 


