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PAMANTUL CONTEAZA  

Suntem cu totii uimiti de demonstratiile negrilor(Black Live Matters) din USA si de cum 

aceasta a influentat constiinta relatiilor rasiale din intreaga lume. Pe masura ce am 

urmarit cum “miscarea” a crescut, m-am intrebat: Este posibil ca o “miscare Pamantul 

Conteaza” sa fie atat de puternica si sa creasca constiinta lumii asupra distrugerilor 

ecologice ce continua sa aiba loc pe planeta noastra.? 

 In doar cateva saptamani miscarea Black Lives Matters a ajuns la o constiinta 

mondiala si a inceput sa faca schimbari pozitive. Lumea noastra are nevoie de o 

miscare planetara ce sa aiba tinta a 6-a exctinctie in masa. Avem nevoie de o noua 

concentrare planetara si spirituala pentru a incepe refacerea planetei noastre. Pentru 

acel scop, Grupul de 40 a deschis un nou website si blog numit earthmatters.world. Mai 

jos este introducerea si eu incurajez pe fiecare sa participe in acest site si blog: 

 Ecocide inseamna suicid ecologic sau distrugerea biosferei, ce va conduce la 

sfarsitul intregii vieti de pe planeta. Noi in prezent experimentam ecocidul pe planeta 

Pamant. De fapt noi suntem acum intr-o perioada numita a 6-a exctinctie in masa, ce 

este comparabila cu exctinctia a aproape toata viata de pe Pamant, inclusiv dinozaurii 

acum 60 mil. de ani. Acea exctinctie a fost cauzata de un mare asteroid ce a lovit o 

zona apropiata de Peninsula Yucatan de azi, langa Mexicul de azi. Aceasta actuala 

exctinctie in masa este cauzata de umanitate. Nici o miscare politica sau interventie 

legala nu a fost in stare sa stopeze acest genocid. 

 Acest website(earthmatters.world) si blog este dedicat informarii despre actualul 
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ecocid ecologic ce exista. Primim cu drag link-uri, poze si comentarii legate de aceasta 

situatie. Noi credem ca daca oamenii vad emotiile din devastarile ce sunt create, poate 

mai multi oameni vor actiona pentru stoparea acestui ecocid in masa a biosferei, ecocid 

ce va conduce si la un sfarsit al umanitatii. 

 Printre exemplele actuale de ecocid sunt Depozitele de bitum din Alberta, taierea 

padurilor din Amazon, poluarea cu plastice a oceanelor, distrugerea Deltei Niger de la 

extractiile de petrol, mina de cupru Bingham Canyon din Utah si asa mai departe, 

impreuna cu alte probleme dispersate ca si poluarea apelor de la radiatiile accidentului 

de la Fukushimma. 

 Pentru a posta orice articole, poze sau alte documente pe site, va rog trimiteti-le 

la: webmaster@groupofforty.com sau kristine@groupofforty.com 

 Timpul este esential. Pamantul conteaza! Biosfera noastra conteaza! Fie ca 

vocea noastra a Semintelor Stelare sa fie auzita! 

 

 

 

 
 

 

Primul nou PCOL din anul 2020 va fi activat in San Jose, Costa Rica pe 28 

Iunie, la Intalnirea Globala PCOL. 

 Aplicatiile pentru Chile(Talca si Santiago) si Chia Colombia sunt in lucru. 

Comitetul Sfatuitor PCOL va revedea aplicatiile pentru Chanupa/Conde PCOL din 

Brazilia. Urmatoarea prezentare speciala este Mexic 19, iulie 2020. 

Pe 31 mai Intalnirea Globala PCOL a prezentat:: “Respiratie-Inima si meditatia 

mailto:webmaster@groupofforty.com
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Retelei Globale si un channel de David focusat pe a fi in inima si iubire pentru 

PCOL si planeta. A fost bine sustinut de catre 31 de participanti. 

In plus pentru a intari reteaua, Comitetul Sfatuitor PCOL lucreaza pe telul de a 

incuraja o mai buna intelegere si entuziasm in PCOL-uri. 

Initiativa Comitetului Sfatuitor a fost de a exista 4 intalniri globale pentru membrii 

vorbitori de spaniola. 

Sa se actualizeze manualul PCOL pentru a fi mai simplu, concentrat si accesibil. 

Raporturile PCOL arata multa activitate, intalniri regulate on-line. Toate sunt ok, 

active si cu pasiune. 

Binecuvantari cu Omega-Light 

Bob Maldonado 

 

Raportul PCOL America de Sud 

 

Un scurt articol cu fotografii al unui nou grup GOF, in calatoria lor catre 

Vulcanul Poas. De asemenea un nou PCOL San Jose Costa Rica:  

Vulcanul Poas, locatia celui de-al 5-lea Cristal eteric Arcturian. Conectarea 

vie, directa cu cristalul este o experienta minunata. Deja de la 200 de metri 

inainte de a ajunge la vulcan se simte o energie/frecventa diferita. Sa fi acolo, 

in fata craterului este fara cuvinte si mai ales fiind constient de informatia asa 

de bogata din energia noastra primordiala centrala, te face sa te inalti si sa 

devii una cu holograma cuantica de informatii. Libraria de informatii de la 

Galaxii si Univers, conectata la istoria ce trece prin Inelul de Foc al Pacificului, 

te duce la frecvente foarte superioare, permitand fiintei tridimensionale sa 

acceseze informatiii foarte valoroase din Dimensiunea a 5-a. 

Membrii din intreaga lume 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Sa intalnim membrii din intreaga lume 

 

Buna, sunt Charmaine Perera din Gold Coast , Australia. M-am nascut 

in Sri Lanka, am crescut in Anglia, Singapore si Kuweit, apoi am 

studiat Stiintele Naturii in Anglia si USA , asta inainte de a ajunge in 

Sydney unde traiesc in ultimii 15 ani. L-am intalnit pe sotul meu aici in 

Queensland. Am renuntat la stiinta dupa prima mea slujba groaznica 

si am lucrat ca suport IT pentru multi ani. Acum fac ceva asemanator 

dar pe cont propriu. Am fost interesata de stiintele oculte inca din 

copilarie. Am prezentat colegilor din liceu astrologia cu ajutorul cartii 

Semnele Soarelui de Linda Goodman. Aceasta fiind intr-o tara islamica conservatoare, 

nu mi-am recuperat cartea decat dupa zile bune. De asemenea le-am ghicit si in palma 

ca amuzament. La 15 ani am avut o viziune despre niste carti cu poze si o voce 

interioara mi-a spus ca sunt carti de tarot. Din prostie am ignorat aceste lucruri pana 

aproape de 30 de ani, atunci cand viata mea s-a destramata(criza existentiala). Am luat 

atunci un set de carti de tarot si impreuna cu ghidarea ce am primit-o am iesit din 

intuneric. Dupa 20 de ani de tarot, inca simt ca parca abia incep sa invat lucruri... si am 

inceput sa invat Kabbala(continui). Cautand grupuri de vindecare aproape de mine, am 

descoperit un grup de intalniri local de vindecatori planetari, ghidati de una Jane 

Scarratt. Suna bine dar cand Arcturienii au fost mentionati am crezut ca acest lucru este 

cam ciudat(nu neaparat un lucru rau). Cand am vazut prima oara poza lui Jane, am 

simtit imediat o energie foarte stralucitoare si pozitiva tragandu-ma si am stiut ca trebuie 

sa particip. Cu o saptamana inainte de prima participare, cartile mi-au aratat ca o 

intalnire cu ‘sufletul tribului” este iminenta. Prima mea intalnire PCOL nu a fost ca la o 

intalnire a conspiratiei ce poarta robe si glugi si au saluturi secrete, ci un grup de 

doamne in varsta ce beau ceai si stau in jurul unor pietre in gradina din spate. Nu sunt 

sigura daca am fost dezamagita sau surprinsa de lipsa de ciudatenie, dar aceasta a fost 

in septembrie 2018 si inca sunt aici. Intotdeauna am avut probleme cu a medita regulat, 

deci chiar apreciez meditatia de la telefon programata, si imi ofera o structura, practica 

si o concentrare la altceva mai important decat noi. La a 2-a incercare de a participa, 

am intarziat cateva minute, totusi am decis sa nu intrerup si sa meditez de una singura 

in timpul sesiunii. Dupa 15 minute dintr-o data am simtit un val de energie inaltatoare 

timp de 20 de secunde. Simteam ca si cum eram fericita fara nici un motiv si m-am 

intrebat ca ce-o fi asta? Acei extraterestri dau buna ziua?(Ma uitam la tavan dupa 

extraterestrii.) Apoi a venit timpul si am vazut 6 puncte stelute aurii ce radiau lumina in 

timpul meditatiei cu Steaua lui David sustinuta de Stephen si cand Jane a facut 

meditatia cu Lumina Arcturiana din iunie, am vazut ceea ce ea a descris in meditatie 

inainte ca ea sa spuna acele cuvinte. Aceste experiente a provocat criticul meu interior 

ce constant se intreaba daca aceste lucruri woo-woo sunt reale. De curand Jane m-a 

rugat sa fiu prezentator si m-am gandit ca este o oportunitate sa-mi folosesc aspectul 
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meu astrologic de Mercur in casa a 12-a ce inseamna in serviciu pentru altii. Abia astept 

sa ma conectez cu voi toti la un moment dat, oriunde ati fi pe planeta. 

:) Charmaine 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 

 

Draga GOF, acum un an, Co Rae, membru al Consiliului Batranilor si membru vechi al 

GOF si o draga prietena de-a mea m-a intrebat ceva. Cred ca aceasta este interesant 

pentru voi toti, asadar impartasesc intrebarea si raspunsul meu. 

Draga Gudrun, 

legat de persoanele ce intr-o viata anterioara au fost Prima Natiune(First Nation-

Indieni), l-ai intrebat pe Vywamus informatii despre cum sa-ti descoperi misiunea din 

aceasta viata? 

Evident ca tu iti folosesti talentul tau artistic si creativitatea. Este simplu ca tu esti co-

fondator al GOF.  Sau mai este si altceva? 

Intotdeauna am simtit ca GOF are multi membrii ce au amintiri cum ca sunt custode 

pentru Mama Pamant. Cum vezi tu mai departe aceste energii tinand cont de Triunghiul 

Sacru? 

Doar ma amuz azi. 

Binecuvantari , Co Rae 

Buna CoRae, 

am avut ca un vis cu mult inainte de GOF, faptul ca in multe vieti am preferat sa fiu 

incarnata in triburile indigene de pe toata planeta, datorita apropierii de Pamant a 

indigenilor. 

Si atunci aceasta viata este o unire a tuturor celor 3 aspecte ale Triunghiului Sacru! 

Sunt aici ca sa-l ajut pe David in munca sa si sunt aici pentru a ma integra pe mine si 

experientele mele din calatorillle sufletului meu  de pe aceasta planeta si altele. 
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Am o conexiune foarte puternica cu indigenii, dar in aceasta viata a fost necesar sa fiu 

Anglo pentru a ma putea trezi. Asi fi putut alege un corp de femeie din Tribul Navajo dar 

am stiut ca nu asi fi fost in stare sa depasesc obstacolele si a realiza trezirea. 

Am grija sa nu fiu “Nativ Fals” si sa patrund in zonele sacre, dar cultura nativa 

rezoneaza adanc in interiorul meu, in special Natiunile Sioux din zona centrala pana in 

Canada. 

Am prezentat tipi-ul si roata medicinala civilizatiilor de pe planeta. Nu sunt singura care 

poate face acest lucru, bineinteles! 

Acum , ma concentrez pentru a depasi letargia mea si sa ma apuc iar de arta! De aceea 

Juliano si Vywamus imi dau sfatul sa fac aceasta. 

Sper ca acestea iti raspund la intrebarea ta si apreciez ca ai intrebat! 

CoRae raspunde: Wow! Multumesc atat de mult! Frumoasa Femeie Omega. 

  

 

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 mai 2020 si 18 iunie 2020. 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Birgit Smothers  

Coordonator de grup în SUA 

birgit@groupofforty.com  

 

 

 

 

mailto:birgit@groupofforty.com


 

9 
 

 

    Raportul Consiliului Batranilor 

Draga Vindecatori Planetari, 

de multi ani familia Acturiana ne transmite intelepciunea lor spirituala noua, prin canalizatorul 

David K. Miller. Aceasta cunoastere se bazeaza in principal pe vindecarea personala si 

munca de evolutie si vindecarea planetara. Noi toti ne-am trezit la intelegerea faptului ca noi 

toti suntem fiinte multidimensionale si ca Mama Pamant este o fiinta vie ce raspunde la 

contactul cu fiintele ce traiesc pe ea. Intelegerea acestor premize in fiecare dintre noi a facut 

ca putin cate putin, aceste concepte sa prinda radacini in noosfera ca si noi campuri gand si 

noi constelatii de ganduri. Formarea campurilor de ganduri in noosfera cu noi concepte de 

viata multidimensionala si comunicarea cu spiritul Pamantului, este o munca ce implica 

seminte stelare evoluate. Deci, voi contati! Fiecare dintre noi conteaza! Si Pamantul nostru 

conteaza! Deoarece intre noi ca vindecatori planetari si Maestrii Triunghiului Sacru, s-a format 

o unitate/uniune de constiinta ce a devenit mult mai solida, mai sigura si mult mai evoluata 

pentru a programa noosfera pozitiv. 

Fiecare dintre noi cu contributia sa ajuta la schimbarea paradigmei umanitatii, care include 

intelegerea noii specii umane evoluate, “Omul Omega” si inceputul noii tehnologii spirituale 

pentru vindecare personala si planetara. Un alt aspect important pe care familia Arcturiana la 

adus in constiinta noastra este “Ascensiunea”. Noi ne aflam la momentul potrivit si la locul 

potrivit pentru a participa la un eveniment unic in istoria umanitatii, incluzand si istoria acestei 

Galaxii. Din miliarde de oameni doar un procent foarte mic va avea abilitatea de a lasa corpul, 

a lasa atasamentele si toata viata noastra de pe Pamant, pentru a face marele salt in 

constiinta, sa transceanda roata karmica si sa treaca prin Poarta Stelara Arcturiana.  De 

aceea draga mea famile, ramane doar sa multumesc pentru ca ne-am trezit constiinta noastra 

galactica si pentru ca am avut oportunitatea de a ne indeplini misiunea noastra galactica de 

antropologi, si noi ce suntem parte a acestui consiliu suntem onorati sa facem parte din 

aceasta mare schimbare de constiinta a umanitatii. 

Dragoste si Binecuvantari,                     
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cu Juliano prin David K. Miller 

 

Intrebare: Buna juliano, in Arborele Vietii traditional, erau 22 de cai intre sefirote, 

fiecare dintre ele coresponzand unei litere Ebraice. Cu noul Arbore, cel cu 12 sefirote, 

sunt mai multe cai sau aceleasi 22? 

Raspuns: Mai intai lasa-ma sa explic faptul ca in Arborele Vietii Ebraic sunt 10 sfere cu a 11-a 

care este numita sfera ascunsa, deci chiar si in Arborele Vietii  din timpurile stravechi au fost 

prezente 10 sfere sau sefirote, dar de fapt erau 11. Acum, acest lucru este controversat, ca 

totul atunci cand vorbim despre descrieri spirituale, deoarece ei au dorit folosirea idealului 

Pitagorian. Ideologia lui Pitagora a pus presiune pentru numarul 10 si de aceea in Arborele 

Vietii 10 sfere si 22 de litere se potrivesc perfect cu 32. In Arborele Vietii Arcturian noi am 

mentionat calea ascunsa, sfera ascunsa, care este o cunoastere ascunsa si este o sfera 

concreta acum; de aceea cu sfera completa face sa fie 11 sfere.  

Unii dintre rabinii stravechi ar fi inclus sfera ascunsa dar pentru a proteja numarul 10, ei au 

eliminat sfera de deasupra, deci precum observati este multa joaca in aceasta. Dar noi am 

inclus a 11-a sfera si sfera de deasupra, ceea ce fac 11 sfere. De aceea liniile, liniile de 

conexiune ar ramane aceleasi. Totusi, noi am adaugat inca o sfera sa faca 12, dar aceasta a 

12-a sfera este jos si nu este chiar o cale deorece sfera de jos ce in Ebraica se numeste 

Malkuth sau regatul pe Pamant, care este dimensiunea a 3-a si care are un aspect ce 

interactioneaza direct cu dimensiunea a 5-a si de aceea nu este chiar o cale intre ele 

deoarece, sfera de jos interactioneaza cu dimensiunea a5-a. De aceea cele 2 sfere 

interactioneaza. 

De aceea raspunsul la intrebare este ca raman 22 de cai dar vor fi 12 sfere. Acum daca va 

uitati la Arborele Vietii Arcturian pe care David si colegii lui l-au dezvoltat, veti vedea ca 

trebuiesc facute niste ajustari, deoarece caile ce sunt desenate nu fac 22 de cai de care noi 

vorbim. Aceasta este o diagrama geometrica complicata si eu cred ca pot fi facute niste mici 

ajustari la aceasta si voi adauga faptul ca scopul cailor si desenarea liniilor cailor au fost de 

asemenea colorate si facute cu desene controversate si diferite in unele dintre desenele ce au 

  

 

 



 

11 
 

fost facute de-a lungul erelor. Nu sunt surprins de faptul ca ar trebui sa ajustati putin aceasta 

dar noi credem ca voi sunteti aproape de a reusi/reface. In Arborele Vietii Arcturian poate sunt 

24 de cai, dar ar trebui ajustata usor la 22. Daca sunt 12 sfere atunci logic ca vor fi si 24 de 

cai. 

Dar oricum daca faci 24 de cai aceasta nu este egal cu 22 de litere din alfabetul Ebraic 

deoarece ati adaugat inca 2 cai ce se adauga la cele 22 de litere din alfabetul Ebraic. 

 

   

 

 

Clubul de lectura GOF 

 

Kaballah si Ascensiunea de David K. Miller 
 

 

 

 

Descrie primul nivel sau nivelul animal al sinelui.  

Aveti sinele inferior, pe care unii il numesc sinele animalic. Aceasta suna de parca ati la 

fel cu un animal, ceea ce intr-un anumit sens este adevarat –voi sunteti un animal in 

functionarea voastra de zi cu zi si abilitatile voastre de supravietuire sunt conduse de 

catre acest aspect(sine). Sinele vostru inferior are totusi o abilitate unica: Se poate uni 

cu sinele mijlociu. Pana ce sinele vostru inferior nu este in stare sa acceseze aceasta 

energie, voi nu puteti ajunge la sinele mijlociu. 

Este importanta sanatatea fizica? 

Multi oameni de pe planeta se lupta sa aduca corpul lor fizic in echilibru. Exista un 

concept gresit cum ca voi trebuie sa fiti intr-o stare perfecta de sanatate fizica pentru a 

rezona cu energiile superioare. Acum, bineinteles ca este de dorit sa fiti intr-o stare 

perfecta de sanatate fizica, dar real, nu sunt multi oameni ce au o stare fizica 

armonioasa perfecta in aceste timpuri. Aceasta in parte datorita faptului ca Pamantul 
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este poluat acum si ca exista multe chimicale ce va afecteaza corpul. Si datorita in parte 

radiatiilor ultraviolete ce va afecteaza campul auric. Si in final, este chiar rar sa fi 100% 

in armonie. Asa ca obtineti cel mai bun nivel cel puteti avea. Acum, chiar daca aveti un 

handicap sau chiar daca aveti o maladie ca si cancerul, puteti totusi sa rezonati la un 

nivel foarte mare. Deci sa nu credeti ca daca nu sunteti sanatosi fizic perfect sau daca 

aveti o maladie majora nu puteti ajunge la un nivel superior. Biineinteles ca puteti! De 

fapt, uneori chiar datorita unei maladii voi sunteti trasi sa mergeti catre un nivel 

energetic superior. Pe de alta parte, voi puteti fi intr-o stare perfecta fizica- si sa aveti 

sinele animalic in perfecta armonie-si totusi sa nu fiti capabili sa atingeti nivelele 

superioare. 

Descrie nivelul de mijloc sau al 2-lea: 

Cand ajungeti la nivelul mijlociu/ de mijloc si la cele superioare, atunci incepeti sa 

accesati cele mai superioare campuri de energie si sa aduceti in voi energia sufletului, 

ceea ce va va ajuta sa invatati mai multe despre voi. Voi veti fi capabili sa accesati 

energie ce va va extinde corpul vostru de lumina. 

Ce este corpul de lumina? 

Corpul Lumina este acea parte a Sinelui vostru Superior ce va cobori si se va uni cu 

sinele vostru inferior. 

Care este mesajul din Kaballah? 

Voi puteti sa va acceptati/sa aveti grija de voi insiva. Nu spun ca voi trebuie sa fiti egoisti 

sau narcisisti. Ceea ce spun este ca voi aveti un corp superior de lumina care este 

capabil sa se coordoneze si uneasca cu sinele inferior, in acest plan. Cand puteti face 

acest lucru, atunci aveti acces la secrete nespuse din Univers, aveti acces la energii 

fantastice si puteti transcende egoul vostru fizic si sa treceti in energii superioare. 

 

 

 

 


