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Omul Homo Omega si dramaticul an 2020 

de David K. Miller 

Ne apropiem de finalul anului 2020. Acest an dramatic a accelerat multe schimbari care au adus 

atentia noastra asupra seriozitatii crizei planetare prin care trecem. Cel mai important eveniment a 

fost pandemia Covid-19, care a afectat toate aspectele lumii noastre. Arcturienii cred ca aceasta 

pandemie este un rezultat a celei de a 6-a extinctie in masa. In acelasi timp insa exista si alte crize 

globale serioase care au un potential cu consecinte chiar mai grave, si iata totusi ca acester probleme 

nu au ajuns in atentia noastra globala. De exemplu, unele dintre catastrofele cu un potential de 

manifestare in urmatorul timp este moartea oceanelor, continuarea distrugerii biosferei, scaderea 

nivelului de oxygen si intensificarea sau accelerarea extinctiei speciilor florei si faunei Pamantului. 

Numai o parte din liderii mondiali recunosc sau prezinta faptul ca ne aflam in mijlocul aceste 

dramatice crize planetare. Noi, vindecatori planetari si seminte stelare, ne focusam munca in ridicarea 

constiintei umanitatii, care este un plas important in schimbarea la nivel global. Extinderea constiintei 

umanitatii este reprezentata de noua specia Adamica, de Omul Homo Omega. Homo Omega este 

urmatorul pas evolutionar mai departe de Homo Sapiens. Homo Omega este modelul pentru avansarea 

la urmatorul nive de dezvoltare sau evolutie care include abilitatea de a intelege si lucra cu constiinta 

pentadimensionala. Homo Omega va detine noi instrumente spirituale si puterea de a vindeca planeta. 

In anul 2021 al Repararii Planetare, fie ca noi toti sa ne unim energiile in cardul GOF pentru a promova 

si avansa evolutia catre Homo Omega. 
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Raport noiembrie 2020 

Noi orase de lumina planetare 

activate 

In decursul lunii octombrie 2020, am activat noi Orase de Lumina Planetare (PCOL) in 

Ecuador si Puerto Rico, precum si o Rezervatie Oceanica de Lumina Planetara (PORL) in 

Puerto Rico.  Acestea sunt primele Orase de Lumina Planetare in Ecuador si Puerto Rico 

si a 2-a PORL in Statele Unite. 

 

Ne aflam intro perioada extraordinara de extindere a proiectului oraselor de lumina 

planetare care continua cu un program plin de activari pana la sfarsitul anului. Aceasta 

situatie se datoreaza entuziasmului minunat, dedicatie si muncii deosebite a 

coordonatorilor pe tara si a membrilor GOF. Pana la sfarsitul anului, reteaua noastra va 

creste pana la un numar de 63 de Orase de Lumina (PCOL) si Rezervatii 

Oceanice/Marine de Lumina Planetare (PORL) – un crestere impresionant in contextul 

acestui an foarte provocant. Aceasta crestere include 12 Orase de Lumina Planetare in 

America Latina  

 (Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Peru, Ecuador si Statele Unite, precum si 2 

Rezervatii Oceanice in Florida si Puerto Rico. Anticipam mult mai multe Orase de 

Lumina Planetare in 2021 in UK, Argentina, Spania, Australia si Mexic.  

 

In urmatorul an suntem chemati sa ne focusam si sa ne dedicam muncii noastre in 

cadrul Oraselor de Lumina Planetare pentru vindecarea/repararea planetara. O cale 

minunata de contribui la repararea planetara este de a folosi roata medicinala sacra in 

meditatiile noastre si de comunica telepatic cu spiritul Pamantului, al Mamei Pamant, 

cu Gaia. O mare parte din Orasele de Lumina Planetare au activat deja roti medicinale 

in cadrul acestora si Juliano si Chief White Eagle au impartasit multe lucruri cu noi pe 

aceasta tema. In raportul nostru in aceasta lina Ariana din cadrul Orasului de Lumina 

Planetar Taos impartaseste cu noi un exemplu minunat de utilizare a rotii medicinale 

pentru a aduce lumina cristica in orasul de lumina si in reteaua globala conectata. 
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Chief White Eagle speaks vorbeste despre Roata Medicinala Galactica intr-un channeling 

recent din cadrul conferintei GOF: „Pentru ca actualizam Arborele Sefirotic al Vietii din 

traditia ebraica la nivelul Arborelui Vietii Planetar Arcurian, iata actualizam si roata 

medicinala la nivelul unei roti medicinale galactice, ceea ce inseamna ca aceasta are 

capacitatea de interactiona cu fortele inalte din aceasta galaxie. Si exact de acest lucru 

avem nevoie acum pe aceasta planeta. Aveti nevoie de o forta externa, poate, asa cum 

a fost explicat de catre Sananda, care salveaza, o forta galactica exterioara planetei. 

Nativii indieni americani au creat o unealta deosebita de a comunica cu spiritul 

Pamantului si de asemenea cu centrul spiritual galactic. Exista o energie noua minunata 

care provine din Soarele Central, centrul spiritual galactic, iar roata medicinala 

galactica implineste ambele functii pentru Pamant, conecteaza cu spiritul Pamantului, 

cu centrul spiritual galactic si de asemenea cu maestrii ascensionati.  

Personal cred ca aceasta roata medicinala galactica este o uneala spirituala minunata 

cu care GOF poate sa lucreze si sa atraga atentia. Oamenii iubesc energia rotii 

medicinale si se simt comfortabil in munca cu aceasta. Est un simbol universal ca o 

mandala si chiar nativii primesc instructiuni in folosirea rotii medicinale de la fratii 

nostri si surorile noastre galactici“. 

 

„O, creatorule, tata, mama creator, datator de viata, arata-ne calea de a promova 

roata medicinala galactica pentru ca noi credem ca este un simbol universa care poate 

fi imbratisat de multi oameni pentru vindecarea planetara. Este un simbol universal 

care va deschide inima multor oameni pentru a respecta si iubi planeta. Simt puterea 

care se arata acum in anul 2021 pentru a repara Pamantul care vine in mai multe faze: 

se incepe cu a asculta Pamantul; raspundem Pamantului: concentram si lucram cu 

puterea personala creatoare. Dati-mi voie sa subliniez, dragi prieteni, va chem pe voi 

toti in GOF sav a adunati puterea personala si sa o focusati pentru aceasta vindecare 

planetara. Aici nu este vorba de ego: vorbim despre focusarea puterii personale pentru 

vindecarea planetara.“ 

 

„Pe masura ce intram in anul 2021 veti avea nevoie de resurse, carisma, abilitatea de a 

prezenta, invata, motiva oamenii sa participe in ceremonii si ritualuri de vindecare. 

Una din caile pentru a incepe acest proces este roata medicinala. Exista multe roti 

medicinale si exista si alte cai folosind ritmuri de toba, dar cea mai efectica cale este 

de a veni impreuna in jurul rotii medicinale pentru a participa la vindecarea planetara. 

Veti fi surprinsi cat de multi oameni vor fi atrasi sa lucreze cu voi in roata voastra 

medicinala galactica. Fie ca sa existe o roata medicinala care sa acopere intreaga 

planeta, cu care sa lucrati in orasul vostru de lumina planetar.“ 

 

Binecuvantari cu Omega-Light 

Bob Maldonado 

 



 

4 
 

Sa intalnim membrii din intreaga lume 

Rhonda Dworaczyk 

Salutari, eu sunt Rhonda (din Houston) si sunt o membra GOF 

din mai 2019. Imi place sa ma conectez cu energia minunata 

adusa de arcturieni! 

Am incercat sa meditez din cand in cand dar nu am putut sa 

concentrez mult timp. Insa dupa ce m-am alaturat 

meditatiilor GOF, mi-am linistit mintea mea agitata si am 

simtit o energie puternica in timpul majoritatii meditatiilor. 

 

M-am nascut si am crescut in Texas si am trait aici cea mai mare 

parte a vietii mele de pana acum. Locuiesc acum intr-o mica si veche comunitate a 

orauslui Houston. Am lucrat ca secretara in centrul orasului o vreme pana m-am casatorit 

si am intemeiat o familie (peste 40 de ani au trecut de atunci). Dupa ce au crescut si s-au 

maturizat baiestii mei, am decis sa ma intorc la studii si sa imi iau diploma de profesor si 

de BA. Am fost activa apoi 7 ani ca profesor de arta 7 ani la gimanziu si 17 ani in 

facultate. In timpul acesta am reusit si pe parcursul a unui an sa teermin un curs de 

terapeut maseur. Imi da o mare bucurie si placere sa ajut oamenii sa isi vindece corpurile 

si mintile de stres si anxietate. 

 

In timpul activitatii mele ca profesor de arta la facultate, am lucrat in cadrul unui 

grup de desen si arta abstracta. In mintea mea apareau mereu idei si m-am simtit 

atrasa sa desenez, ceea ce a avut ca rezultat 90 de opere si desene in timpul 

celor 17 ani la facultate. Acestea descriu in majoritatea lor un univers haotic iar 

unele in descriu Pamantul ascensionand. Nu am fost sigura pe atunci ce 

reprezentau defapt aceste desene, pana cand am inceput sa citesc carti legate de 

schimbarile spirituale si de ascensiune in aceasta lume. Wow! Nu am putut sa 

cred, cand mi-am dat seama ca multe simboluri in desenele mele erau prezentate 

si in aceste carti. Atunci m-am simtit ghidata sa ma alatur Grupului de 40. Intre 

timp am citit si savurat multe carti ale lui David care mi-au raspuns la multe 

intrebari pe care mi le-am pus de-alungul timpului. 

 

Im citit despre vindecarea energetica si am studiat-o incepand din anul 2001. 

Intr-o noapte in anul 2007 cand m-am bagat in pat, dintr-o data mi-am simtit 

intreg corpul vibrand din inauntru. Am simtit o energie atat de minunata, ca nu 

mai vroiam sa se termine experienta si sa ma duc la culcare. Am fost intr-o stare 

intensa de euforie! Am ramas mai mul treaza de-alungul acelei nopti in urma 

acelei experiente minunate. Cand m-am trezit a 2-a zi, m-am intrebat ce a putut 

sa insemne sau sa fie tot ce s-a intamplat. Cred ca acum am inteles si stiu ce a 

fost, devreme ce din acea noapte pana acum nu m-am mai imbolnavit de nimic. 

Plasez de asemenea cristale vindecatoare langa pat si peste tot in casa, sau le fac 
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cadou prietenilor. 

 

Intre timp am iesit la pensie si studiez Reiki. Mai fac si masaje pentru prieteni si familie, 

cand este nevoie. Aderez personal urmatoarelor filozofii: avem in interiorul nostru tot ce 

avem nevoie pentru a ne vindeca, daca ne dam sansa sa ne focusam pe interiorul nostru; 

drumul pe care ne aflam nu e niciodata gresit, asadar iertati-va pe voi si pe ceilalti si 

mergeti mai departe; focuseaza-te pe pozitiv, nu pe negativ. Le multumesc arcturienilor 

si tuturor celorlalti care ma ghideaza catre directia potrivita. Abia astept ascensiunea 

Mamei noastre Pamant si a tuturor celor care sunt pregatiti pentru dimensiunea a 5-a! 

 

Iubire si lumina, Rhonda. 

 

  

 

Consilierea semințelor stelare 
 

 

In locul rubricii ei lunare, in aceasta luna am decis sa tiparim lectura lui Gudrun din cadrul 

conferintei anuale, pentru ca aceasta contine informatii valoroase pentru toate semintele 

stelare. 

Cum afecteaza evenimentele traumatice semintele stelare si cum sa va realiniati 

catre vindecare si reparare 

Voi, seminte stelare, sunteti binecuvantati cu o sensibilitate ridicate, cu o inalta empatie si 

compasiune, astfel ca in aceste timpuri provocante si grele pe planeta Pamant, aceste capacitati pot 

deveni o problema. Va confruntati nu numai cu reactiile voastre emotionale la stres, sau cu cele ale 

membrilor familiei voastre, dar mai trebuie sa aveti de a face in plus si cu marele dezechilibru cauzat 

de stresul colectiv de pe planeta.  

Cum puteti sa faceti fata la acest nivel de stres si la acel sentiment urgent in interiorul vostru de 

ajuta, cand sunteti defapt o singura persoana, chiar daca stiti ca va aflati pe Pamant sa lucrati la 

vindecarea la nivel personal si planetar? Daca sunteti ca mine, aceste traume care au loc acum pe 

Pamant pot sa devina coplesitoare. Am fost repetate ori asigurati de catre arcturieni si altii, ca 

prezenta noastra aici pe Pamant in aceste timpuri este o binecuvantare pentru Pamant, si de asemenea 

si pentru noi, o oportunitate deosebite pentru cresterea sufleteasca, dar noi suntem si fiinte umane, 

care fac experienta vietii in dimensiunea a 3-a. Ca oameni, avem griji, probleme, frici care sunt o 

parte integranta din a fi om in aceste timpuri de criza pe aceasta planeta. Imi reamintesc personal in 
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fiecare zi sa raman intr-o constiinta inalta si extinsa. Imi reamintesc ca aceasta drama trebuie sa se 

desfasoare pe aceasta planeta, si cred ca arcturienii au mentionat cateodata ca, datorita aceste drame 

si crize, ne deschidem constiinta, de deschidem pentru o intelegere mai profunda a lucrurilor si ca 

atunci suntem si capabili de vindecare. 

Imi reamintesc mereu ca noi, cei din Grupul de 40, lucram activ sa ridicam constiinta umanitatii, si de 

asemenea sa compensam criza planetara cat de bine ne este posibil, si sunt atat de mandra de munca 

noastra colectiva si de dedicatia tuturor celor care fac parte din proiectul Grupului de 40. Imi 

reamintesc ca aceste timpuri pe Pamant sunt oportune pentru cresterea sufleteasca personala, imi 

reamintesc ca am ales sa fiu aici, chiar daca uneori imi intreb sufletul: „ce ti-a trecut prin cap sa vii 

aici?“. Cred ca ne este mai usor atunci cand ne aflam intr-o constiinta extinsa si mai inalta sa ne 

imaginam prezenta noastra in acesata existenta tridimensionala, ca fiind ceva usor, spunandu-ne: „ah, 

sigur pot face asta cu usurinta, nicio problema“. Iar apoi, din moment ce ajungem aici, provocarile 

personalitatii noastre umane incep sa apara si sa se desfasoare. Imi reamintesc sam a focusez pe 

frumusetea lucrurilor care ma inconjoara, pe multiplele lectii din viata personala, care le uitam repede 

atunci cand trecem in fiecare zi prin aceasta criza planetara. Imi reamintesc atunci ca detasarea de 

evenimentele globale nu inseamna ca imi pierd compasiunea si empatia. Aceasta detasare imi da o 

pauza, ma lasa sa respir, astfel incat ma pot recentra si reancora cu Pamantul. Va voi vorbi putin mai 

mult despre detasare. Detasarea ne permite sa fim constienti de propriul proces interior fara a judeca 

intr-un fel sau altul, de asemenea ne permite sa putem observa mediul inconjurator cu curiozitate, cu 

obiectivitate, fara a avea nevoia de a judeca ceea ce observam. Iar atunci, in acel moment, nicio 

drama nu mai dezlantuie o reactie emotionala sau ne activeaza corpul emotional, daca suntem detasati 

si observam, putem sa fim mult mai clari, nu mai suntem adanciti intr-o reactie emotionala intensa. 

Aceasta reduce la randul sau din stres si in final ne permite sa percepem optiuni mai inalpte sau 

extinse pentru modul in care raspundem la ceea ce se intampla in jurul nostru. Avem spatiu astfel sa 

respiram liber. 

Vywamus, un psiholog al sufletului pentadimensional, ne-a incurajat candva in mesajele lui sa asumam 

aceasta expresiue: „Aha, ce interesant?“ cand ne confruntam cu situatii critice si stresante.  Exista un 

concept in programele de recuperare, ceva care imi place foarte ult, care spune asa: „Nu fa ceva, 

ramai pe loc“. Cand spunem „Nu fa ceva, ramai pe loc“, aceasta ne da o pauza, spatiu, avem 

posibilitatea sa intram intr-o constiinta mai inalta in loc sa „reactionam necumpanit si imediat“. Asta, 

bineinteles, nu inseamna ca sa nu faceti nimic, dar orice ar fi ceea ce faceti, nu este ceva venit din 

frica sau suparare, nu este un raspuns venit din stres si agitatie. Asadar aceste timpuri pot fi foarte 

stresante si traumatice pentru majoritatea de pe Pamant, as putea spune ca majoritatea oamenilor 

sufera de probleme cronice, persistente, post-traumatice provenite din stres. Aceasta trauma nu 

reprezinta numai un singur eveniment, ci defapt o serie de evenimente continue care pot consuma 

sistemul imunitar si rezilienta noastra emotionala, astfel incat se poate ajunge la burn-out. Ce e defapt 

acest burn-out? Inseamna defapt ca ne inchideti intr-un fel, ne oprim sau incetatam compasiunea si 

empatia, intram intr-o stare de dezasociere. Ne disconectam de sinele nostru la toate nivelele, nu ne 

mai pasa deloc, nu mai avem capacitatea sa ne pese. Pericolul care apare aici este ca ne putem 

indrepta catre disperare, depresie si disconectarea de sinele inalt, defapt pur si simplu nu ne mai pasa, 

ne lasam de izbeliste. Aceasta este o pozitie defensiva, pare sa ne dea o pauza, spatiu, totusi, nu ne 

mai permite sa evoluam sau sa progresam la nivel personal. Iata, aceasta stare este una trista si 

infricosatoare, una de frecventa joasa in care putem ajunge. Ceea ce avem nevoie in aceasta stare 

este o odihna adanca, o grija corespunzatoare fata de sine, care include sa cerem ajutor de la altii, 

avem nevoie in mode special de o infuzie de dragoste. Dragoste de la noi insine pentru noi insine, 

dragoste de la ceilalti, din mediul inconjurator, de la mama natura, exista multe cai de a primi 
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dragoste in inima noastra. Inima noastra sufera si are nevoie de sprijin si o reanimare. 

Am lecturat o data pe tema „trauma si ascensiunea“, iar idea princioala a acestei lecturi a fost ca noi 

totii, ca seminte stelare, suntem supravietuitori a traumei. Am supravietuit trauma din aceasta viata 

sau din alte vieti, in intreaga calatorie a sufletului nostru in acest univers vast. Ceea ce am aflat de la 

cei care au supravietuit intr-adevar unei traume, este ca acestia sunt foarte puternici. Voi, seminte 

stelare, suntei printre cei mai puternici oameni pe Pamant, nu ati mai fi aici daca nu ar fi adevarat. 

Atunci cand supravietuiti cu brio in urma unei traume, nu ma exista multe lucruri care pot sa va 

doboare, defapt puteti spune mereu „am trecut prin asta, am facut asta“. Aduceti-va mereu aminte de 

acest lucru cand va regasiti in disperarea, cand va aflati pe punctul de a va inchide in sine si fata de 

lume. De asemenea aduceti-va aminte ca nu sunteti singuri si ca aveti un intreg grup de invatatori si 

maestrii de inalta frecventa altaturi de voi sa va asiste. De asemenea aveti si acces la minunatele 

seminte stelare din cadrul Grupului de 40. Nu este o slabiciune de partea voastra sa fiti doboriti de 

evenimente globale, nu inseamna ca nu va faceti munca spirituala personala, sau ca sunteti un rateu 

sau o dezamagire. Cautati ajutor, impartasiti-va suferinta, fiti constienti ca pentru multi dintre voi, 

acest timp traumatic pe Pamant poate sa declanseze amintiri ale altor traume prin care ati trecut si 

din care ati supravietuit din aceasta viata sau din intreaga calatorie a sufletului vostru.  

Nu evitati aceste memorii, nu fugiti de ele, mai degraba intelegeti ca venirea la suprafata a acestor 

amintiri pot sav a ofere o oportunitate de a va vindeca la un nivel adanc. Cred ca acesta este un aspect 

interesant al traumei si suferintei. Atunci cand trecem prin trauma si suferinta, aceata experienta ne 

deschide pentru acele probleme, blocaje pe care nu le-am constientizat sau nu mai suntem constienti 

de ele, astfel avem acces la acestea, si desi poate sa fie incomfortabil si cateodata apasator si 

coplesitor, noi defapt vrem sa deschidem acea cutie a Pandorei si sa privim asupra tuturor acestor 

lucruri de care ne-am ascuns sau ferit sau nu am (mai) fost constienti de ele. Dar mai sunt inca acolo, 

chiar daca nu am fi vrut sa le privim, iata, aceasta ne ofera o oportunitate de a vindeca acele aspecte 

ale sinelui. Impartasiti cu cineva despr experienta voastra, cereti ajutor daca aveti nevoie, fiti buni si 

iertatori cu voi insiva, precum si cu ceilalti, chiar si cu cei pe care nu ii placeti. Iubiti-va pentru tot 

ceea ce sunteti, pentru acea fiinta puternica care sunteti. Pe masura ce intram in „anul repararii“, 

cum il numesc arcturienii, cautati ceea ce are nevoie de reparatie si vindecare inauntrul vosrtu, 

meritati totul si suntei iubiti. 

La finalul prezentarii as vrea sav a citesc cateva randuri foarte puternice, pe care le-am gasit pe 

internet pe pagina unei persoane indigene din tribul Lakota de la Cheyenne River in South Dakota, a 

carui nume este Tiokasin Ghosthorse: 

„Acestea sunt cele mai grele timpuri de a trai, dar este si cea mai mare onoare de a fi in viata acum, 

si sa ne fie permis sa fim martori la acestea. Nu mai exista alte timpuri ca acestea. Ar trebui sa fim 

recunoscatori, pentru ca iata creatia nu ne-a facut spirite slabe si putem sa trecem prin aceste 

timpuri. Batrinii ne spun: Acestea sunt timpurile can cei mai puternici vor supravietui si trece prin 

viata, iar cei care sunt goi pe dinaunttru, cei care si.au pierdut conexiunea, nu vor supravietui. Am 

devenit maestrii supravietuitori, vom supravietui, asa spun si se implinesc profetiile noastre. 

Omenirea trebuie sa isi schimbe atitudinea de la a trai pe Pamant la a trai cu Mama Pamant.“ 

 

 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com


 

8 
 

 

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

Grupului Celor Patruzeci între 18 octombrie 2020 si 18 noiembrie 2020. 

  

 

Birgit Smothers  

Coordonator de grup în SUA 

birgit@groupofforty.com  

mailto:birgit@groupofforty.com
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Cu Juliano prin David K. Miller 
 

Fred in Boston intreaba: 

Juliano, iata intrebarile mele.... 

 

1. Ce se intampla cu ceilalti cand noi ascensionam – de exemplu familia, partenerii de 

afaceri? Vor vedea corpul nostru fizic, astfel incat sa isi poata lua ramas bun de la noi? 

2. Daca ascensionam si cu corpul fizic, ce se intampla in cazuri administrative cum ar fi 

plata unei asigurari de viata, transferuri de bunuri, sau cu testamentul? 

3. Este adevarat ca ascensiunea noastra este cel mai mare cadou pe care l-am putea face 

familiei noastre si prietenilor pentru ca se intelege din toate partile ce s-a intamplat? 

 

Raspuns Juliano: 

 

Pai, mai intai de toate ascensiunea este cel mai mare cadou pe care tu ti-l poti face tie insuti. 

Nu este in mod necesar un cadou pentru familia ta mai degraba unul pentru tine. Trebuie sa 

observam totusi ca, din cauza inaltarii spirituale care are loc in timpul ascensiunii, aceasta va 

crea un camp energetic spiritual inaltator pentru toti membrii familiei tale care raman in urma 

si acestia vor face experienta, sa spunem asa, a urmelor energetice de inalta frecventa, dar nu 

as spune ca este un cadou pentru ei in aceeasi masura cum este unul pentru tine. Este asa cum 

am mai vorbit despre aceasta tema, trebuie sa fiti pregatiti pentru a folosi spiritualitatea si 

energia inalt dimensionala. Ascensiunea reprezinta o coborare de energie intens accelerata si 

daca nu sunteti pregatiti sa o folositi, nu va va fi de folos. 

 

De aceea, familia voastra, fara o pregatire sau o intelegere corespunzatoare a situatiei, nu va 

fi capabila sa foloseasca aceasta energie. Cand este vorba despre testamente si toate aceste 

aspecte administrative, va recomand sav a rezolvati toate lucrurile inainte de ascensiune 

pentru ca acestea nu se vor rezolva in mod magic de la sine. Nu veti scrie in mod magic un 

testament, sau sa transferati bani si bunuri celor care trebuie sau sa va impartiti averea prin 

magie. Asta trebuie rezolvate definitiv inainte. Sunt bucuros ca ai pus aceasta intrebare ca iata 

in discutii anterioare, de exemplu Sananda a dat mai departe anumite lecturi cu titlul „Nu 

priviti inapoi“, vreau sa explic ceea s-a vrut a spune cu aceasta. Cand momentul ascensiunii se 
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aproprie nu vreti sav a ocupati cu astfel de ganduri „Am facut testamentul, am rezolvat cu 

asigurarea de viata, aceasta sau acea persoana va fi ingrijita sau nu etc.“, pentru toate acestea 

va leaga de Pamant si focusandu-va pe un astfel de atasamaent in momentul ascensiunii veti 

bloca transferul energetic personal intr-o lumina mai inalta, asadar de aceea Sananda v-a 

transmis acea lectura „Nu priviti in urma“. 

 

Corpul vostru fizic e transforma si a existat un alt termen care a fost folosit in Noul Testament, 

cred, numit transmigratie, care descrie transformarea sau transmutarea corpului fizic practic 

intr-o noua forma pentadimensionala, un proces in timpul caruia defapt corpul fizic se 

transforma in corpul spiritual 5D, iar aceasta este o descriere potrivita pentru ceea ce are loc 

in dimensiunea a 5-a. Au existat si alte intrebari, de exemplu ce se intampla cu hainele 

voastre, de exemplu, si stiu ca poate suna ciudat, dar iata ca si in povestea despre Ezechiel, la 

momentul propriei ascensiuni, elevul lui era cu el, Elisei, hainele lui Ezechiel au ramas in urma 

ca un simbol sau o dovada pentru cei ramasi in urma, pentru Elisei, ca acesta a ascensionat. Si 

in acest nou context pentru voi exista intrebari asemanatoare, raman hainele voastre in urma? 

In cazul lui Ezechiel el a lasat hainele intentionat in urma pentru ca a stiut ca oamenii nu vor 

accepta sau intelege in alt fel procesul ascensiunii. Elevul lui cel mai apropiat, Elisei, a inteles, 

dar altii nu au putut intelege ce s-a intamplat. 

 

Pai atunci sa vedem ce se va intampla, cum oamenii vor intelege situatia, de exemplu, poate 

vor vedea situatia ca un deces al tau. Toate aceste lucruri administrative, cum ar fi rezolvarea 

aisgurarilor, determinarea averii si mostenitorilor samd, toate acestea depind de dovada 

mortii, iar voi daca ascensionati, nu exista defapt o dovada a decesului propriu, in afara de 

faptul ca hainele tale poate au ramas in urma, dar dupa aia se vor incepe alte discutii pe baza 

intrebarilor: „aceasta persoana poate a fost rapita“ sau se vor aduce in discutie alte scenarii. 

Sincer vorbind, vor aparea poate astfel de probleme si singura sugestie pe care v-o pot face 

este sa va pregatiti familia si cunostiintele, prietenii, in general cine va fi in preajma voastra, 

sa discutati cu acestia despre momentul ascensiunii voastre si ca aceasta va putea fi 

interpretata ca o disparitie. 

 

Poate va doriti si voi sa lasati un semn in urma propriei ascensiuni, cum a facut Ezechiel, care 

si-a lasat dinadins hainele in urma. In meditatiile voastre pentru ascensiune – si preascensiune – 

puteti sa stabiliti cu sinele vostru inalt sa lasati und semn in urma, cum ar fi de exemplu o 

batista rosie sau ceva care ar putea fi acceptat si inteles de catre ceilalti, ceva care i-ar ajuta 

pe oameni sa inteleaga si sa accepte ascensiunea voastra. Nu veti avea timp sa va ocupati de 

aceste lucruri sau sa luati astfel de decizii in acel moment al ascensiunii, pentru ca aceste 

lucruri vor intrerupe fluxul energetic si vor periclita procesul. Dar nu va poate garanta nimeni 

ca toate procesele legale si adminstrative vor parcurge precum asteptatilor, pentru ca vor 

aparea probabil alte probleme si situatii, dar va puteti comforta cu gandul ca vor exista situatii 

si conditii atat de polarizante si problematice, o accelerare a acestora, pe Pamant, incat astfel 

de intrebari si situatii nu vor mai juca un rol atat de important si nu vor atrage aceeasi atentie 

ca in momentul de fata. 
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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 2-a din 10: 

 

Cateodata istoricii si oamenii de stiinta sunt surprinsi ca nativii si culturile stravechi, cum ar 

civilizatia Maya, aveau atut de multe cunostiinte despre cer si astronomie. Este mai usor de 

inteles cand se pot lua sau face imagini ale cerului si cand oamenii interactioneaza cu cerul 

noaptea. Va incurajez pe toti sa interactionati cu cerul noaptea cat mai mult va este posibil. 

Unul dintre exercitiile anterioare cu care am lucrat impreuna si pe care vi l-am sugerat a fost 

sa meditati in aer liber si sa va focusati pe Arcturus. Stiu ca exista parti ale globului unde 

Arcturus nu este vizibil. Puteti conecta energiile Pamantului cu cerul noptii. 

 

De exemplu, in emisfera sudica, puteti sa va conectati energetic cu Crucea de Sud. Sau v-ati 

putea decide pentru Norul Magelan, asadar nebuloasa cunoscuta sub acest nume. Va puteti 

conecta si telepatic cu familia stelara sub cerul noptii.  (Tonuri: “OOOhhhhh”). Noi, 

arcturienii, facem parte din familia stelara. Lucram si cu pleiadienii impreuna in a aduce 
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Roata Medicinala si elementul spiritual al cercului pe Pamant. Mandala a contribuit de 

asemenea la formarea Rotii Medicinale si a cercului medicinal. 

 

Imi place sa compar Roata Medicinala cu cercurile din lanurile de grau. Idea rotii medicinale 

in forma ei originala care a fost data culturilor native se focuseaza pe crearea unei conexiuni 

telepatice cu planeta Pamant si de asemenea u unei legaturi teleoatice cu galaxia. Roata 

Medicinala poate fi conectata de asemenea telepatic cu roata incarnarii. Iata ca vorbim aici 

de un domeniu energetic extins, Roata Medicinala este intr-adevar o unealta cu un campt de 

utilizare vast. 

  

Roata incarnarii este reprezentativa pentru povestile si experientele pe care voi toti le aveti 

pe Pamant. Ati avut multe vieti anterioare aici pe Pamant. Unii se refera la Roata Medicinala 

reprenzentand roata incarnarii care apare descrisa in filozofia hinduistica. Este o buna 

comparatie. Puteti privi asupra rotii incarnationale si holografic. Una din invataturile noastre 

e baza este legata de perceptia holografica. Va ajutam sa va extindeti campul perceptional, 

astfel incat sa va deschideti pentru lumea holografica. 

  

Lumea tridimensionala este unal lineara si mai ingradita. Perceptia inalta include mereu 

energii holografice, astfel incat puteti incepe sa percepeti multidimensional. In terminologia 

incarnarii, aceste nivele dimensionale se refera la karma cosmica si incarnari cosmice. Adica 

Roata Incarnationala este legata de incarnarile voastre de pe Pamant si, in cazul vostru 

special al semintelor stelare, aceasta este legata si de incarnarile voastre cosmice in alte 

sisteme. Roata Incarnationala prezinta asadar si cazurile in care ati avut incarnari si pe alte 

planete. Unele dintre aceste alte planete se afla de asemenea in dimensiunea a 3-a. Altele 

insa se afla in dimensiunea a 5-a. 

 

Desigur, va intrebati atunci, cum este posibil ca am avut incarnari pe planete 

pentadimensionale, iar acum ma aflu aici pe aceasta planeta tridimensionala? Pentru a putea 

intele aceasta situatie, trebuie sa luati in considerare energiile holografice si sa priviti asupra 

conceptului pe care il numim „incarnarile circulare“. Cand priviti o bobina, vedeti ca aceasta 

are mai multe incercuiri si o parte din ea pare a fi plata. Aceasta parte plata a bobinei 

reprezinta daca vreti simbolic incarnari dimensionale multiple. Voi va continuati evolutia. 

Evolutia voastra poate fi comparata cu toroane ADN, care apare de asemenea ca o bobina.  

Voi urcati pe aceste toroane. Exista locuri pe acest parcurs unde evolutia si dezvoltarea 

voastra raman la acelasi nivel, pe acelasi plan, unde pe de o parte va puteti afla in 

dimensiunea a 3-a iar pe de alt aparte in dimensiunea a 5-a. Intr-un final ajungeti la punctul 

in care ramaneti definitiv in spatiu pentadimensional si na va mai intoarceti in dimensiunea a 

3-a, decat daca va decideti in anumit cazuri speciale sa o faceti. 

 

 


