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Subconstientul Galactic si Pamantul 
By David K. Miller 

 

În prelegerea din această lună, Juliano a explicat că noi, pe Pământ, suntem participanți la 

subconștientul galactic. Această observație are multe implicații pozitive: În primul rând, 

înseamnă că alte civilizații din galaxie pot interacționa cu planeta noastră. Acest lucru poate 

apărea în meditațiile noastre, canalizări, sau alte lucrări de transă. În al doilea rând, participarea 

noastră la subconștientul nostru galactic înseamnă că acțiunile Pământului pot influența galaxia 

și, în același timp, suntem influențați de alte civilizații galactice. Gândiți-vă la cât de multe 

Seminte Stelare se trezesc, și la canalizarea Maestrilor Stelari din galaxia noastră. Observația 

că influențăm subconștientul galactic poate fi interpretată ca fiind pozitivă, dar și această 

influență ar putea fi îngrijorătoare. Am canalizat în prelegerile anterioare cum că Maeștrii Stelari 

nu vor ca Pământul să aducă arme nucleare în galaxie. Maeștrii își exprimă în permanență o 

mare îngrijorare cu privire la daunele pe care armele nucleare le pot face planetei noastre și 

galaxiei în general.  

Îmi dau seama că omenirea pare departe de a călători în alte sisteme solare și în alte părți ale 

galaxiei. De exemplu, avem o prezență robotică pe Marte chiar acum, dar trebuie să depășim 

obstacole majore pentru a trimite oameni pe planeta roșie si pentru a locui pe acea planetă. Un 

astrofizician sugerează că, în loc să lucrăm acum la locuirea pe Marte, ar trebui să lucrăm în 

schimb la terraformarea planetei Marte. Terraformarea este un proces de schimbare a 

atmosferei, a climei și a altor aspecte ale unei planete îndepărtate pentru a se asemăna cu 

Pământul. Până în prezent, oamenii de știință de pe Pământ nu au descoperit existența altor 

dimensiuni și hiperspațiu. Călătoria interdimensională prin hiperspațiu i-ar permite omului să 

parcurgă distanțe mari în întreaga galaxie.  
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Sunt optimist că vom descoperi în curând existența altor dimensiuni și vom învăța cum să 

călătorim prin hiperspațiu. Existența subconștientului galactic înseamnă că omenirea este deja 

legată de alte civilizații din afara sistemelor solare și sunt legate de noi. În curând, această 

legătură subconștientă va deveni conștientă, rezultând în ceea ce numim acum "primul contact”. 

 

 

 

 

Modificări în cadrul Comitetului de Biorelativitate 

Au existat câteva schimbări în cadrul comitetului nostru de Biorelativitate și 

programul de meditație în ultimele luni, și asi dori să vă mulțumesc pentru sprijinul 

dumneavoastră continu, participarea și dragostea. Este important să ne amintim 

că, în mijlocul schimbării și al crizei planetare în care trăim, suntem aici ca 

vindecători planetari și facem cu adevărat diferența! În iunie, accentul nostru a fost 

spre "Consolidarea legăturii noastre cu Mama Pământ", iar în această lună ne 

concentrăm pe "Ridicarea coeficientului de lumină spirituală a planetei." Ia-ți un 

moment și gândește-te la ceea ce facem. Lucrăm la consolidarea legăturii noastre 

cu Pământul, comunicând cu ea și trimițându-i dragostea și gândurile noastre 

vindecătoare. Lucrăm pentru a crește gradul de conștientizare a umanității și 

pentru a aduce lumină cinci dimensională pe această planetă frumoasă. Este cu 

adevărat incredibil! 

S-ar putea să fi observat, de asemenea, că David a dedicat o meditație 

săptămânală de biorelativitate axata în special pe Australia. Acest lucru are loc în 

fiecare miercuri la ora 18 MST. Ii invităm pe toți să ni se alăture în timp ce lucrăm 

cu familia noastră Australiană. În fiecare săptămână alternativ, ne concentram pe 

PCOL-uri, și am lucrat in prezent cu consolidarea coeficientul de lumină spirituală 
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a cinci PCOL-uri diîn Australia. În altă ordine de idei, suntem încântați să 

împărtășim că l-am primit pe Tim Maher în comisia de Biorelativitate. Îl cunoașteți 

cu toții pe Tim prin vocea sa și prezentările frumoase și suntem recunoscători să-l 

avem la bord. 

Ca întotdeauna, vă rugăm să ne contactați cu orice întrebări, nelămuriri, sau 

feedback-uri a-ti putea avea, și vă mulțumesc! 

Binecuvântări pentru voi toți, 

 

Un calendar actualizat în fiecare lună, începând cu luna iunie 2022, veți găsi aici: 

https://groupofforty.com/gof-international-activity-calendar/ 

 

 

Vă rugăm să ne anunțați dacă aveți întrebări, o puteți contacta peTracy la: 

tracyhlinde@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WEVrnFy3T6ezwGOPHahyl1FN1Gvmuq5gMpmlXhEbGDB9lZZ6E8MXeq8W4rNLqK-m9cXLsGTXgAxa7ukckF9OTpE4rbt4_4xNo2P0i7lw5nAGcljRvgtv2j2K8lObXkQd94Htc1c8UcTiWd87t8STUpDRqphdghScHMv0FyovugKoiRUuHH-tXb6VDx0N3wAsQ4-G593KbBc=&c=jl1QNuzsuHaq4MGcsBVu8Su5JYmBBR8pHVMo3UEMO-VNIKIQf8MsyA==&ch=s8y9Tb7FZ8sAJdNm9GBzp8b8BnZq99aBzycxzv6_OJcfW8tWHvwx3A==
mailto:tracyhlinde@gmail.com
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Raport iulie 2022 
 

 

Activate in May/June: 

  

PCOL Valparaiso, Chile 

PCOL Mallinali, Mexico 

PCOL Los Huizaches, Mexico 

PCOL Belo Horizonte, Brazil 

PCOL Ciudad de Rayo Verde, Funes Argentina 

PORL Parana, Argentina 

  

In curs de activare in July: 

  

PCOL Arcturian Stargate, Brail on July 3 at 10 a.m. AZ 

PCOL Light of Gaia, Brazil on July 16 at 10 a.m. AZ 

PORL Albion, the Netherlands on July 17 at 10 a.m. AZ 

  

In pregatire PCOL/PORL’s din: 

Brazil, Mexico, Bolivia, United States, Netherlands 

Felicitări tuturor acelor oameni care creează noi Orașe și Rezerve Oceanice de 

Lumină și celor care trăiesc și lucrează într-un oraș planetar al luminii GOF. Voi 

faceți o diferență în partea voastră de lume și întăriți rețeaua orașelor planetare de 

lumină în alte zone. Este un moment foarte interesant acum în proiect cu noile 

activări și amintiți-vă, de asemenea, că sunteți invitați să participați și să contribuiți 

cu energia voastra la activarea și strălucirea în campul de energie comun ce este 

creat. Uita-te pentru anunțuri. 

  

Dorim să uram „bine ati venit” la prima noastră Rezervație de Lumină  Ocean 

Râu(Fluviu) Planetar (PORRL) de-a lungul râului Paraná în orașul-port Rosario, 

Argentina. Paraná este al doilea râu ca mărime din lume, după Amazon care trece 

prin Brazilia, Paraguay și Argentina pentru aproximativ 4.880 de kilometri și unul 

dintre cele mai aglomerate din lume în comerțul internațional. În plus, grupul a 

creat un oraș planetar al luminii "Ciudad de Rayo Verde" în apropiere de Funes, 

Argentina. 

  

Elisabet Espada, coordonatoarea, și membrii ei au decis să dezvolte o Rezervație 
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de Lumină a Râului Oceanic Planetar pentru a-și oferi serviciul umil Mamei 

Pământ, pentru a se hrăni cu elementele ei și pentru a o pune la dispoziția 

umanității. Iată ce au avut de spus despre experiență:  

În timp ce pe malurile râului simt pace și armonie. Când navighezi pe apele lui, pe 

lângă pace, se simte si provocare și este nevoie să il cunoaștem, să il înțelegem, 

să știm cum se joacă curenții săi... nu e frică, e admirație. A naviga, a înota în ea, 

înseamnă a te conecta cu esența sa, este să vrei să faci parte din ea. 
 

Argentina PORRL Membri 
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Vă rugăm să va alăturati noua, la următoarea noastră întâlnire trimestrială PCOL 

Network pe 31 iulie la ora 11 am AZ. În plus față de impartasire, vom discuta despre 

modul în care putem lucra pentru a îmbunătăți PCOL-urile noastre.   

Stiri din America latina 

Suntem foarte bucuroși și mândri să anunțăm că Comitetul PCOL a aprobat 

prima Rezervație Fluvială de Lumină de pe planeta Pământ. 

  

Râul Parana din Rosario, Argentina, al doilea ca mărime din America de Sud, 

după râul Amazon, cu o lungime de aproape 5.000 km, care trece prin Brazilia, 

Paraguay și Argentina. 

  

De asemenea, am primit cererea pentru primul Lac de Lumină Reservatie din 

lacul Titikaka din Bolivia pe care îl vom activa în luna august. 

  

Adăugând la aceste activări, este bine să ne amintim că avem, de asemenea, 

prima Rezervație Oceanică de Lumină inaugurată în Peninsula Valdez, 

Argentina. Îi felicităm pe toți membrii Americii Latine pentru că sunt pionieri în 

aceste rezerve sacre de lumină din întreaga lume. 
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Binecuvantari, 

Bob  

 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

Dragă Gudrun, 

În primul rând, mă descurc de minune. Vreau doar să verific despre ce schimbări 

se intampla in mine. 

 

Îmi place Mama Pământ și angajamentul meu față de ea este puternic. Mi se pare 

totuși, că interesul meu pentru evenimente mondiale, cum ar fi războaiele și 

pandemiile, etc este în scădere. Sunt conștient de toată criza cu care se confruntă 

planeta și chiar rasa umană se confruntă, dar nu mă supăr. Am compasiune 

pentru suferință, dar sunt detașata. Îmi iubesc familia și prietenii, dar sunt mai 

fericită cand am timp pentru mine sau timp cu partenerul meu. Interesul și apetitul 

meu pentru mâncare se schimbă, de asemenea. Mi-e foame și mănânc. Am grijă 

să mănânc sănătos, dar nu găsesc mâncarea atât de apetisantă sau interesantă. 

Dacă aș putea mânca numai Mana, asi face-o. Interesul meu pentru modă a 

dispărut și el. Port ceea ce este confortabil și îmi păstrez îngrijirea, dar nu sunt 

încântată de cele mai recente mofturi cum eram înainte. Am foarte puțină nevoie 

să mă distrez și rareori mă uit la televizor. Nu merg niciodată la filme și nu-mi 

doresc să iau masa in oras, si de asemenea toate lucrurile care îmi plăcea să le 

fac inainte! Chiar nu-mi place drama de niciun fel și o evit. Cred că mă pregătesc 

pentru ascensiune și ieșirea mea de pe planetă. Puteți confirma acest lucru? Vă 

mulțumesc!  

  

Dragă prietene,  
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Am auzit de aceste probleme si la alte persoane cu care vorbesc. Îi văd 

retrăgându-se departe de activitățile normale, distragerile și ispitele celei de-a 

treia dimensiuni. Ei se conectează mai mult cu sinele lor superior și renunță la 

ceea ce nu le mai servește în lume. Ei se concentrează mai mult pe activitățile lor 

spirituale. Cu toate acestea, ei încă mai găsesc consolare în natură, ceea ce cred 

că este valabil și pentru tine. Nu ești deprimat și nici anxios. Îmi imaginez că unii 

oameni din viața ta ar putea începe să te găsească ciudat! Sunt de acord cu 

evaluarea dumneavoastră că sunteți in tranziție spre starea dumneavoastră de 

ascensiune. Îmi imaginez că mulți alții din GOF se confruntă cu acest lucru, de 

asemenea! 

Vă mulțumim pentru impartasirea acestui lucru. 

 

Cu drag, Gudrun 

Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Q&A: Transcrierile din sesiunile lunare de întrebări și răspunsuri vor fi acum 

disponibile pentru toți membrii GOF de pe site-ul nostru. Un link special va fi trimis 

tuturor membrilor atunci când transcrierea este gata. 

Prelegere: Înregistrarea prelegerii va fi postată pe site-ul nostru la scurt timp după 

sesiune.  

 

 

Noua politică Q and A: Începând cu sesiunea de întrebări și răspunsuri din mai, 

toți membrii GOF vor primi acum transcrierea întrebărilor și răspunsurilor pentru 

informațiile sale valoroase. Transcrierile Q&A vor fi postate pe site-ul nostru și 

numai membrii vor avea acces la transcriere printr-un link web special pe care îl 

vom trimite membrilor noștri . Donațiile pentru participarea la sesiune sunt încă 

încurajate, iar participarea la apelul live este de $ 6. Plățile pot fi trimise către 

davidmiller@groupofforty.com. 

 

Cartea lui David, 5th Dimensional Soul Psychology, a fost acum tradusă în limba 

germană și publicată ca: Die Existenz der Seele: Fünf Dimensionale Psychologie. 

Alper a publicat cartea prin intermediul editurii sale de carte, Edition Adamis, 

www.adamis.ch. 

Vă mulțumesc, Katharina, pentru munca dedicată. A fost ajutată de o a doua 

traducătoare, Herlinde Gindlhuber. 

 

 

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

Grupului Celor Patruzeci în iunie si iulie 2022. 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WEVrnFy3T6ezwGOPHahyl1FN1Gvmuq5gMpmlXhEbGDB9lZZ6E8MXehxyTteKY0LWyzJuJMvlEBE5vj-Q5wNN-xXNP1hXLhAT3B4jYqJSLKipHGp8NbUhq9TAMS1t3uuARuBSIQu0TDs=&c=jl1QNuzsuHaq4MGcsBVu8Su5JYmBBR8pHVMo3UEMO-VNIKIQf8MsyA==&ch=s8y9Tb7FZ8sAJdNm9GBzp8b8BnZq99aBzycxzv6_OJcfW8tWHvwx3A==
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News from USA Country Coordinator - New Email Address! 

Dragi membri, mi-am schimbat adresa de e-mail: birgitgroupofforty@gmail.com 
 

 

Birgit Smothers  

Coordonatoare SUA 

birgitgroupofforty@gmail.com 
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