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Evenimente-Era Sfarsitului 

By David K. Miller 

 

Un prieten apropiat de-al meu mi-a comentat recent că evenimentele care se întâmplă 

acum pe planetă, au fost prezise în Biblie: Boala agresivă, pandemiile, secetele și 

posibilele conflicte nucleare. Toate aceste evenimente par să se califice drept 

evenimente end-time în mintea mea. Acum, se presupune că evenimentele din timpul 

sfârșitului(End Time) vor fi urmate de un Mesia care restabilește pacea și armonia 

planetei. În unele cercuri, evenimentele din timpul sfârșitului vor fi urmate de înălțare, 

care va avea loc în trei valuri.  

  

Este interesant de analizat efectele pe care le vor avea schimbările actuale ale 

Pământului, și anume schimbările climatice, războiul din Ucraina, secetele și incendiile, 

asupra ascensiunii. Arcturienii au sugerat că accelerarea crizei Pământului va fi un 

preludiu al ascensiunii. Întotdeauna am crezut că a fost interesant faptul că o creștere a 

crizei Pământului ar putea deschide calea pentru o nouă deschidere spirituală. Dar 

când mă gândesc la asta mă întreb cum se poate schimba omenirea în timp pentru a 

evita alte dezastre. Am auzit cu toții mantra că criza creează o oportunitate de 

schimbare și creștere. De fapt, din perspectiva evoluției, criza este principalul ingredient 

pentru stimularea schimbării. Este această criză actuală a Pământului prea departe, și 

poate planeta nu se poate recupera? Amintiți-vă, Pământul și-a revenit după cinci 

evenimente anterioare de extincție în masă. Deci da, Pământul se poate recupera. 

După cel de-al cincilea eveniment de extincție în masă de acum șaizeci și cinci de 
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milioane de ani, oamenii de știință estimează că doar zece la sută din speciile de plante 

și animale au supraviețuit, dar cele care au supraviețuit au pus bazele următoarei 

creșteri vii.  

  

Ar fi minunat dacă am putea opri a șasea extincție în masă și am putea crea o planetă 

bazată pe spiritualitate. Noi, ca grup planetar de vindecare, trebuie să păstrăm acest 

obiectiv în primul rând în mintea noastră. În lumea cuantică, miracolele se întâmplă. 

 

 

 

 

 

Comitetul de Biorelativity ar dori să anunțe unele schimbări în modul în care 

gestionăm programarea meditațiilor noastre de Biorelativitate și calendarul. A 

fost nevoie de foarte multă muncă pentru a păstra calendarul detaliat în forma 

pe care am avut-o. Am oprit actualizarea calendarului începând cu 1 aprilie 

2022, până când am dezvoltat un nou sistem. Vom simplifica acest formular 

începând cu iunie 2022. Vom păstra informațiile relevante și vom pune toate 

anunțurile sesiunilor într-un format mai simplu. De asemenea, este nevoie de 

mult efort în programarea anunțurilor privind numărul mare de sesiuni de 

Biorelativitate cu prezentatorii, temele, datele și orele lor. Vom simplifica acest 

proces prin menținerea calendarului actualizat. Vom trimite săptămânal 

memento-uri de meditații pentru membri prin contact constant. Aceste anunțuri 

săptămânale vă vor ajuta să accesați calendarul nostru actualizat. Vom trimite 

un link web de calendar, ceea ce înseamnă că puteți accesa toate informațiile 

din calendar prin intermediul site-ului nostru web. Acest lucru vă va oferi în 

continuare o imagine de ansamblu bună a numeroaselor meditații minunate de 
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vindecare a Pământului pe care le oferim și, în același timp, această nouă 

abordare va ajuta la simplificarea eforturilor noastre de raportare prin 

intermediul calendarului online.  

Suntem bucuroși să raportăm că Tracy Linde Nakach face acum parte din 

Comitetul nostru de Biorelativitate și va servi, de asemenea, în noul său rol de 

coordonator al biorelativității, care include menținerea calendarului nostru 

actualizat.  

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, puteți contacta Tracy la 

tracylinde@gmail.com. 

 

 

 

 
 

Raport mai 2022 
 

 

Sunt încântat să raportez că până în prezent în acest an am activat 5 PCOL-uri noi și 3 

PORL-uri noi, oferindu-ne 72 de PCOL-uri active și 19 PORL-uri sau 91 în total pentru 

proiect. În aprilie am activat PCOL de Santa Isabel (Columbia), Curitiba (Brazilia) și 

Chapultepec (Mexic). În luna mai vom activa noi PCOLs în Valparaiso, Chile, și în 

Aguascalientes și Mallinali în Mexic, cu mult mai multe programate în vară.  

  

Comitetul consultativ pcol dorește să mulțumească tuturor membrilor care au participat la 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013n_F5UQ-s_vRvyjrA67lLx2fdLQdv2ddyfX3NGAOmR0XAbjea6t0LwIywKM_lYKi1tlJEdnOt9AAdET19arISxjR7ciSQW1jocWcAPH_xqnUkTglYgWMykMl1iz4-JqBuGb3jV-6ee9yIu6GahxPQMszeafTnwF-aB1WaUQIDd3ZRW6rHuwK4IprjBdNRBe0XLmroaa0slA=&c=3YwErUtMSS9R7hqtrDSb6H8EzDpkB9x7hKZ2jXquwPeKb7gfUP6D3A==&ch=XuCI7Qc9skSBPF_8yS_DRu0bqNbwSMlxGGiYdARTQx7m3NAI3dsyIw==
mailto:tracylinde@gmail.com.
mailto:tracylinde@gmail.com.
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sondajul PCOL Global Network Meeting. În general, am avut o participare minunată, cu 

peste 73 de răspunsuri în limba engleză și 54 de răspunsuri spaniole.  

  

Următoarea reuniune trimestrială PCOL Network va fi pe 31 iulie, la ora 11 am AZ. 

 

Să ne luăm un moment pentru a recunoaște efectele pozitive pe care orașul nostru planetar 

de lumină le are în însămânțarea semințelor Viitorului Pământ. Gândurile și energiile 

noastre susțin această schimbare pe măsură ce observăm schimbările din PCOL-urile și 

comunitățile noastre. Iată o prelevare de probe: 

  

Pcol Cuilcuilco din Mexico City a raportat o scădere fără precedent de 56 la sută a ratei de 

răpiri. În Costa Rica, au avut mult succes în curățarea plajei Guacalillo din Rezervația 

Oceanului Planetar prin ralierea comunității locale cu o strângere de fonduri și o campanie 

de voluntariat care a inclus Cercetașii Boy. De la activarea PORL din Bahia de Los Santos 

în Ensenada, Mexic au observat că plajele și apa golfului sunt mai curate, iar guvernul local 

și-a anunțat după o lungă perioadă de timp angajamentul de a curăța apa reziduală a 

orașului și de a moderniza stația de tratare a apei. În Regatul Unit, toate grupurile PCOL 

efectuează ceremonii de binecuvântare a apei în râuri, lacuri și pâraie cu schimbări pozitive 

și creșteri ale coeficientului de lumină spirituală al fiecărui PCOL menționat. Atât în Tinjaca, 

Costa Rica PCOL și Taos PCOL din Statele Unite au efectuat cu succes curatari karmice și 

meditații de eliberare a sufletelor din PCOL lor. Sunt sigur că există mult mai multe exemple 

minunate de schimbări pozitive și vrem să auzim despre ele, așa că vă rog să-mi trimiteți 

poveștile voastre. Mentineti munca inalta! 

  

În cele din urmă, să salutăm noul nostru oraș planetar de lumină Chapultepec din Mexico 

City, Mexic.  

Orașul Planetar al Luminii din Chapultepec este situat în Mexico City și se întinde pe o 

suprafață de 49,2 km pătrați și are un diametru de 3.960 de metri, care include pădurea 

Chapultepec, un parc urban. Pădurea este cea mai mare de acest gen din emisfera vestică, 

cu o suprafață de 810 acri și este împărțită în patru secțiuni. Având în vedere antichitatea în 

ocupația sa umană, pădurea a fost declarată zonă arheologică și a primit recunoașterea ca 

sit al Patrimoniului Mondial în Mexic. 
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Din punct de vedere al mediului, Pădurea Chapultepec a furnizat lui Mexico City 

diverse servicii de mediu, cum ar fi aprovizionarea cu oxigen datorită masei 

forestiere abundente, reducerea poluării, fiind un refugiu pentru fauna locală și 

migratoare, reîncărcarea acviferelor, reglementarea climei și este principalul 

plămân al Orașului Mexico, compus din aproximativ 9.210.000 de locuitori. 

  

De asemenea, în limita PCOL grupul folosind geometria sacră precis localizat și 

plantat 36 de cristale suplimentare creând o formă circulară Floarea Vieții 
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Coordonatorul, Lucia Guadalupe Jimenez, a avut de împărtășit acest lucru în 

urma activării; 

"Energia care a fost resimțită a fost într-adevăr foarte puternică și spectaculoasă, 

am putut percepe culorile activării, cum ar fi culoarea albastră arcturiană și 

diferitele culori ale curcubeului care au sosit, umplând întregul perimetru al 

orașului de lumină și toți tovarășii mei și cu mine am putut simți efectul său ca un 

fel de curent electric care trecea prin întregul corp. 

  

După activare, grupul s-a mutat într-o secțiune a pădurii din apropierea lacului și 

am perceput o energie minunată, plină de pace și armonie. De asemenea, i-am 

întrebat pe unii oameni care locuiesc în Orașul Luminii și mi-au spus că au simțit o 

liniște mai mare și că oamenii au avut grijă în plus de un mic parc unde au fost 

plantate cristalele care alcătuiesc torul centrului Orașului Luminii." 

 

  

Binecuvântări 

Bob  
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Consilierea semințelor stelare 
 

Mesaj special de la Gudrun R. Miller 

Voi, ca Seminte Stelare, sunteți înzestrați cu o mare sensibilitate, o mare empatie 

și o mare compasiune, astfel încât în aceste vremuri grele de pe planeta Pământ, 

aceste daruri pot deveni împovărătoare. Nu numai că vă confruntați cu propriile 

reacții emoționale la stres și faceți față reacțiilor familiilor voastre, dar, de 

asemenea, puteți experimenta dezechilibru mai mare cauzat de stresul de pe 

planetă. Cum poți face față acestui nivel de stres și posibilului sentiment de 

urgență pentru a ajuta atunci când ești doar o singură persoană, chiar dacă știi că 

ești pe Pământ pentru a face vindecare personală și, de asemenea, vindecare 

planetară? Dacă sunteți ca mine, traumele care au loc pe planeta Pământ chiar 

acum pot fi copleșitoare. Am fost liniștiți de Arcturieni și de alții, că a fi pe Pământ 

în acest timp este o mare binecuvântare pentru Pământ și, de asemenea, este și 

pentru noi, o oportunitate pentru o mare avansare sufletească, dar suntem și 

oameni, experimentând viața în a Treia Dimensiune. Ca oameni, suntem supuși 

grijilor, preocupărilor care merg cu a fi oameni în această perioadă de multe crize 

de pe această planetă. Îmi reamintesc mie în fiecare zi să rămân în conștiință 

extinsă. Îmi reamintesc mie, că această dramă trebuie să se joace pe această 

planetă și cred că Arcturienii menționează că uneori, din cauza traumei și a crizei, 

ne deschidem conștiința, ne deschidem spre înțelegerea noastră mai profundă, și 

atunci, suntem capabili să ne vindecăm. 

  

Îmi reamintesc mie că noi, cei din Grupul celor Patruzeci, lucrăm activ pentru a 

ridica conștiința umanității și lucrăm pentru a compensa cât mai bine criza 

planetară și sunt atât de mândru de munca noastră colectivă și de devotamentul 

nostru în acest proiect al Grupului celor Patruzeci. Îmi reamintesc mie că acest 

timp pe Pământ este un moment oportun pentru creșterea sufletului meu 

personal, îmi reamintesc că am ales să fiu aici, chiar dacă de multe ori îi spun 

sufletului meu „cum am ales asa ceva”? Cred că este mai ușor atunci când 
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suntem într-o conștiința extinsă și superioara să ne imaginăm cum venim la o 

existență din a treia-dimensiune, și fiind ca „o bucată de tort”, oh, da, eu pot face 

asta, nici o problemă. Și apoi, odată ajunși aici, intră în joc toate provocările 

identității noastre ca ființe umane. Îmi reamintesc mie să mă concentrez pe 

frumusețea pe care o văd în jurul meu și pe multele lecții din viața mea, care sunt 

ușor de uitat atunci când fiecare zi aduce o nouă criză pe această planetă. Îmi 

reamintesc mie că desprinderea de evenimentele mondiale nu înseamnă că îmi 

pierd compasiunea și empatia. Detașarea îmi dă o pauză, ca să pot rămâne 

centrată și împământată 

 

Cu drag, Gudrun 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 
 
 
 
 

 

New Q& A Policy 

Începând cu sesiunea Q&A 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, iar 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).  
 

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

Grupului Celor Patruzeci în mai 2022. 

 
 

News from USA Country Coordinator - New Email Address! 

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

 

Birgit Smothers  

Coordonatoare SUA 

birgit@groupofforty.com 
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