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Manifestarea paradigmei Homo Omega pe Pamant 

de  David K. Miller 

 

Este uimitor să ne gândim că noi, semintele stelare, putem face parte din evoluția umanității. În 

mod normal, mă gândesc la evoluție ca la un proces care durează mii, sau chiar milioane de 

ani. Arcturienii sugerează că următoarea etapă evolutivă de dezvoltare pentru om poate avea loc 

în timpul vieții noastre. Când mă gândesc la acest lucru ca la o posibilitate, ajung la această 

concluzie: Totul pe planetă este într-o etapă de accelerare, prin urmare chiar și evoluția poate fi 

experimentată ca un fenomen accelerat. Biosfera scade rapid, tehnologia informatică se dublează 

sau se triplează în progrese anuale, iar a șasea extincție în masă are deja loc la rate și viteze 

extraordinare. Deci, având în vedere toate aceste schimbări rapide, ar părea rezonabil să ne 

așteptăm ca evoluția să fie, de asemenea, într-o etapă accelerată. Pot schimbările noastre 

evolutive să aibă loc suficient de repede pentru a salva planeta și a opri a șasea extincție în 

masă? Ce altceva putem face pentru a încuraja accelerarea rapidă a Homo Sapiens? Răspunsul 

care îmi vine este că trebuie să folosim social media mai amănunțit. 

  

Recent, cu ajutorul Carlei Varella din Rio de Janeiro, Brazilia, am participat la o conferință 

arcturiană online care a fost difuzată pe YouTube și Facebook. Această prelegere de o oră a fost 

tradusă în portugheză de Carla și am avut peste 4.000 de participanți în doar 12 ore. În mai puțin 

de 24 de ore, am avut mii de accesări. Din această experiență, peste 230 de persoane s-au 

alăturat grupului nostru de patruzeci de site-uri Telegram, iar 10% dintre aceste persoane s-au 

abonat și au devenit noi membri GOF.   

 

Concluzionez că, având în vedere abilitățile și deschiderile media potrivite, putem găsi modalități 
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creative de a aduce mesajul Arcturian la mai mulți oameni. Mai mulți oameni trebuie să învețe 

despre următoarea etapă evolutivă a lui Homo Sapiens, pe care arcturienii o numesc Homo 

Omega, astfel încât să putem face oamenii mai conștienți de faptul că este posibilă o avansare 

evolutivă și că această avansare este una revoluționară. Apoi, pe măsură ce tot mai mulți oameni 

devin conștienți de această nouă posibilitate evolutivă, atunci va avea loc efectul celei de a 100-a 

maimuța, și ar putea începe o mișcare globală uriașă care ne va ajuta să manifestăm rapid Homo 

Omega pe Pământ. Apoi, adevărata și permanentă vindecare a acestei planete poate avea loc.   

 

 

 
 

Raport mai 2021 
Creștem și răspândim mai multă lumină în întreaga lume! 

De la începutul anului 2021 am adăugat 6 noi PCOL-uri la rețeaua noastră globală. În aprilie am 

activat noul PCOL de la Morpho, Costa Rica și Primavera-Cumbaya în Ecuador, al doilea în ambele 

țări, și a avut loc si activarea unui PCOL în Sonora Mexic pe 15 mai, și o rezervație planetară 

oceanica de lumină planetara în Valencia, Spania va avea loc pe 23 mai 2021. În viitor, ne 

așteptăm la noi cereri de activare PCOL din Cuba, Peru și Olanda.   

 

De asemenea, dorim să onoram legăturile și conexiunile pe care toate orașele planetare de 

lumină le fac cu energiile orașelor surori în consolidarea rețelei. Juliano ne reamintește că ceea ce 

face ca orașele planetare în care trăim să fie sacre este legătura noastră cu orașele de lumina 

planetare infratite de pe Pământ. Este același concept pe care îl folosim în Grupul de 40, si anume 

că energia unui grup de seminte stelare care lucrează împreună creează o forță mai mare decât o 

singură persoană. În esență, creăm coridoare energetice pe întreaga planetă și cu cât folosim mai 

mult aceste coridoare pentru a comunica, cu atât rețeaua este mai puternică. 

 

Atunci când există orașe infratite care lucrează împreună, fiecare oraș soră poate avea o anumită 

energie. Energia fiecărui oraș de lumină planetar este unică. Juliano sugerează ca fiecare PCOL 

 

David K. Miller 

Founder Group of Forty 

davidmiller@groupofforty.com 
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face o listă de puncte forte spirituale și energii proprii și apoi puncte care sa descrie modul în care 

acestea pot fi împărtășite cu orașul infratit. Apoi, după ce faceți lista va întrebati: "ce energii 

poate împărtăși un oraș infratit cu noi?" Energiile pot fi apoi impartasite între orașele infratite, 

astfel încât unul îl întărește pe celălalt. Împărtășirea punctelor forte este o scurtătură către 

vibrații mai mari si mai devreme pentru toți! 

 

În cele din urmă, vibrațiile zonei vor fi îmbunătățite și zona protejata, astfel încât oricine are 

intenții negative, care ar dori să dăuneze mediului orașului, se va simți inconfortabil și va pleca; 

de asemenea, persoanele cu bune intenții vor fi atrase în zonă. Vibrațiile superioare și sacre ale 

PCOL vor proteja, de asemenea, acea zonă de pe Pământ. 

 

Deci, cerem ca fiecare PCOL să identifice un oraș sau orașe cu care doresc să devină un oraș de 

lumina planetar infratit. Când se înființează un nou PCOL, solicităm să se aleagă unul dintre PCOL-

urile existente în rețea ca oraș soră. Mai jos sunt câteva orientări cu privire la modul de a face 

acest lucru: 

 

1. A se vedea lista de PCOL existente active pe site-ul GOF și alegeți unul care 
va atrage in mod deosebit, dacă este posibil, care este aproape de voi, astfel 
încât să va puteți vizita reciproc sau care simtiti ca are o energie legata sau 
complementara de si cu orașul vostru planetar de lumină. Asigurați-vă că 
există compatibilitate lingvistică și, de preferință, unul in care se vorbește 
limba cu o anumită minima fluență. 
 

2. Conectați-vă cu coordonatorul PCOL cu care doriți să lucrați pentru a vedea dacă 
grupul său este interesat să lucreze cu grupul vostru.  

 

3. După ce se ajunge la un acord, trimiteți un e-mail coordonatorului de țară 
PCOL și coordonatorului global numele orașului infratit ales. 

 

4. Conectează-te cu coordonatorul orașului vostru infratit și stabiliti un timp 
pentru un "schimb de energie". Decideți data și ora specifice ale zilei când 
ambele grupuri se întâlnesc simultan și își schimbă energiile. O modalitate 
de a face acest lucru este ca un oraș să trimită energia orașului lor sub 
forma unei mingi mari de lumină către celălalt, apoi celălalt către primul. 
Veti deschide un coridor interdimensional. Asta va fi inițierea. 

 

5. Următorul pas este de a-l contacta pe Robert Maldonado, coordonatorul 
internațional PCOL, și de a programa o activare a celor două orașe infratite 
în timpul uneia dintre întâlnirile lunare ale rețelei PCOL cu asistența lui 
Juliano. 

  
6. Acum poți practica bilocația în orașul vostru de lumina infratit. Juliano sugerează, 

de asemenea, că puteți străluci prin shimmering cu orașul vostru de lumină 
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planetar infratit pe planeta luna Alano ca un alt mod în care energia poate fi 
împărtășită și transformată între orașele planetare de lumină.  

 

Mai presus de toate, bucurati-va de aceasta călătorie împreună! 

 

Va amintesc si vă rog să va alaturati la următoarea noastră întâlnire globala in reteaua PCOL 

duminică, 30 mai, la ora 22 (ora Romaniei). 

 

 
 

 

Sa intalnim cu membrii din intreaga lume 

Tracy Linde 

M-am născut în Cape Town, Africa de Sud și am emigrat in San Diego, 
CA, USA cu părinții mei și fratele meu în 1993. Am terminat liceul în 
San Diego și m-am mutat înapoi la Cape Town pentru o perioadă 
scurtă de timp și apoi la New York, unde am studiat International 
Business si Marketing. Eram într-o clasă de management al 
operațiunilor, nu prea departe de Turnurile Gemene când au avut loc 
evenimentele devastatoare din 11.09.2011. După trauma mi-am 
petrecut timpul călătorind la Londra, Paris, Anvers și Nisa înainte de a 
mă decide să ma stabilesc înapoi în San Diego. 

Am început un loc de muncă cu jumătate de normă într-un dispensar 

chirurgic generali, in care am facut o munca administrativă și am fost 

un traducător atunci când era necesar pentru pacienții noștri vorbitori de limba spaniolă și 

franceză. Atunci mi-am dat seama cât de mult îmi plăcea nu numai să-i ajut pe alții, ci și ce impact 

aveam în viața lor. Singurul aspect negativ al acestui loc de muncă a fost că, ca un empatic m-am 

trezit ca eram bolnava destul de des, ca urmare ca preluam durerea și suferința celorlalti. În acel 

moment, nu aveam cunoștințele și instrumentele necesare pentru a-mi elibera energia, a mă 

proteja și a înțelege conceptul de detașare. 

Am avut întotdeauna o mare curiozitate despre meditație și dorința de a o integra în viața mea. În 

iunie 2017, am urmat un curs de 4 zile numit Programul Fericirii. În sfârșit am învățat să meditez. 

Am descoperit frumusețea liniștii și a tăcerii, și harul care poate fi găsit în ea. Am învățat tehnici 

de respirație profundă pentru a ajuta la calmarea sistemului nervos. Asta mi-a schimbat viața. 

Integrarea meditației în viața mea a ajutat la întărirea aurei mele, a sistemului meu imunitar și mi-

a adus multă pace interioară. 
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În același timp, am observat o conexiune și o conștientizare mai profundă a Pământului și a 

împrejurimilor mele. Am început să simt durerea oceanului și am simțit o vină colectivă pentru tot 

răul pe care i l-am cauzat ei, și pentru toți locuitorii ei prețioși. Mesajele au început să curgă prin 

mine în timp ce eram în meditație. Am putut simți multe schimbări și deschideri care au avut loc. 

De asemenea, am început să văd lucrurile cu mai multă claritate și am lucrat la înțelegerea și 

acceptarea faptului că tiparele de credință din jurul meu și comunitatea din care am aparținut în 

cea mai mare parte a vieții mele pur și simplu nu se aliniază cu adevărul meu. Ca părinte această 

conștientizare a fost destul de provocatoare. Am o fiică de 13 ani, și un fiu de 11 ani și le-aș face 

un mare deserviciu dacă aș continua să joc după toate regulile care mi-au adus atât de mult 

disconfort și nefericire pentru o mare parte din viața mea. Trec încă prin aceste provocări, dar am 

mult mai multe instrumente acum pentru a-i ajuta si ghida pentru binele lor cel mai înalt. 

Prietena mea draga și colega membra GOF, Marcela Estrop, este un canal și m-a ajutat în ultimii 

ani prin aducerea informații puternice cu privire la scopul sufletului meu în această viață ca un 

vindecator de energie. Prin ea am învățat că sunt o samanta stelara pleiadiana și ea a fost cea 

care m-a conectat cu ghidul meu spiritual pleiadian.  

Legătura mea cu arcturienii și Grupul de 40 a început în martie 2020. Marcela mi-a trimis un video 

de pe YouTube cu David Miller și un fragment introductiv din "Conectarea cu Arcturienii, Vol. I," 

acestea au rezonat imediat cu mine și curiozitatea mea pentru aceste ființe superioare, pentru 

dimensiunea a 5-a, mesajele lor, precum și istoria sufletului meu și scopul în această viață a atins 

apogeul. Am simțit ca și cum mesajele lor mi-au fost scrise direct mie. M-am alăturat imediat 

grupului, acum aproape un an. Meditațiile de biorelativitate au fost extrem de puternice pentru 

mine în trezirea și activarea abilitățile mele de vindecare din ultimele vieți. Este reconfortant să 

știm că a 5-a dimensiune este întotdeauna disponibilă pentru noi, indiferent dacă participăm la 

vindecarea planetară, vindecarea umanității sau la autovindecare. 

Sunt onorată să fie un moderator pentru meditații GOF deja de câteva luni. Sunt, de asemenea, 

extrem de recunoscătoare pentru Gudrun Miller, care a fost und mare sprijin in propria mea 

călătorie personală de vindecare și care mă ajută să văd ceea ce este și să vad lucrurile dintr-o 

perspectivă mai mare. Am un sentiment mai mare de pace acum știind de unde vin, și care este 

scopul sufletului meu în această cronologie. 

Sunt un vindecător divin și cred că sunt aici pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. 

Binecuvântari tuturor și fie ca noi toți să continuăm să facem munca puternică pe care suntem 

aici să o facem. 

Tracy 

tracynakach@gmail.com 
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Consilierea semințelor stelare 
 

 

Dragă Gudrun, 

 

Am înțeles recent de ce am stau in relații abuzive prea mult timp. Acum știu că vreau să fiu acceptată și 

iubită și să am un sentiment de apartenență. Aleg oameni care sunt ca familia mea de origine care nu 

sunt capabili să mă valideze si chiar mai puțin să mă iubească. 

 

De când am această conștientizare, am ieșit din relații toxice, care a cerut o mulțime de curaj pentru 

mine să o fac! 

  

Mi-e teamă să fiu singură și sunt singură. Nu sunt sigură dacă a fi atât de singur nu este mai rău decât a 

fi în relații toxice. 

 

Cum pot face față singurătății mele și ce pot sa fac cand ma simt ca un străin? 

Singură 

 

 

Dear Singură, 

 

În primul rând, îți aplaud curajul de a ieși din relații toxice. Faci loc pentru relații sănătoase și pentru o 

conexiune mai profundă cu sinele tău superior. Experienta abuzului poate distrage atenția și te poate 

ține departe de scopul sufletului. 

 

În al doilea rând, a fi singur și a te simți singur nu este o afecțiune patologică și nici nu este un eșec din 

partea ta. Singurătatea face parte din condiția umană. Cred că noi, semintele stelare, care sunt întrupați 

aici sunt singuri si ne cautam familia noastră suflet și o legătură mai profundă cu Dumnezeu sau energia 

Creatorului, precum și o legătură cu sinele nostru superior și cu ghizii și profesorii noștri! 

 

Dacă iti poți reîncadra singurătatea ca o oportunitate de a reflecta asupra a ceea ce esti ca o ființă 

autentică in esenta ta, te va ajuta, iar aceasta s-ar putea să nu se potrivească cu ceea ce familia ta și 

mediul tau socio-cultural ar putea sa doreasca să fi. 

 

Fiind singura iti poate oferi timp pentru a reflecta și a înțelege cine ești cu adevărat și care este misiunea 

ta de suflet.   

Cu drag si cu binecuvantari, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.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 între 18 aprilie 2020 si 18 mai 2021. 

  

 

Birgit Smothers  

Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 
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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 8-a din 10: 

 

Roata Medicinala are, de asemenea, capacitatea de a comunica armonic cu galaxia. Roata Medicinala 

are capacitatea de a primi armonic cea mai înaltă lumină din centrul galaxiei și poate fi folosită de voi 

pentru a trimite lumina armonică spre exterior. Aceasta este o bună practică pentru că doriți să atrageți 

energie dimensională mai mare și ființe inalte pe Pământ. Unul dintre motivele pentru care extraterestrii 

numiti cei gri din dimensiunea 4D au venit pe Pământ este din cauza energiilor dizarmonioase care au 

fost trimise. Unul dintre motivele pentru care mulți dintre Maeștrii Ascensionați vin acum pe Pământ 

este pentru că mulți dintre voi trimit energii armonice mai mari. 

  

Una dintre ideile convergenței armonice, cum ar fi 11-11-11, 12-12-12, dar și prin alte exerciții, este de a 

consolida fluxul energetic de lumina armonică, astfel încât ființele superioare vor continua să fie atrase 

și să vină pe această planetă. Aceasta este una dintre principalele misiuni ale multora dintre voi seminte 

stelare, adică doriți să contribuiți și să dezvoltați noi tehnici de utilizare a energiei armonice și a forței de 

atracție armonică. Unul dintre cele mai mari instrumente pentru acest lucru este utilizarea roții 

medicinale. 

  

Acum va las mai departe pentru urmatoarea parte din lectura cu Chief White Eagle. Eu sunt 

Juliano. O zi buna. 

 

Hey ya ho! Hey ya ho! Salutari. Toate cuvintele mele sunt sacre. Eu sunt Capetenia Vultur Alb. Salut 

această oportunitate pentru noi de a fi împreună. Vreau să va transmit că noi creăm împreună cu voi un 

cerc frumos deasupra acestei planete. Noi, popoarele native, maeștrii înălțati, Strămoșii inaltati, 

participăm continuu intr-o mare Roată Medicinala deasupra acestei planete. Suntem în a cincea 
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dimensiune, și cu munca noastră, interacționăm pentru a coborî puterea luminii armonice despre care a 

vorbit Juliano. Vrem să fiți participanți alaturi de noi in aceasta mare Roată Medicinala, care este o Roata 

Medicinala care cuprinde întregul Pământ. Vrem să continuați să construiți Roți medicinale pe acest glob 

în toate zonele diferite în care puteți ajunge. Inaltati cu ele si puterea Orașelor Voastre de Lumină 

Planetare. Vreti să atrageti mai mulți oameni și mai mulți lucrători în lumină acolo. Una dintre cele mai 

bune moduri de a face acest lucru este de a utiliza Roata Medicinala. 

  

Vreau să vă spun că în învățăturile noastre, Roata Medicinala este un spațiu sacru. Roata Medicinala 

este un mare dar pe care l-am primit, iar voi aveti acum abilitatea de a crea un spațiu sacru construindu-

va propria Roată Medicinala. Puteți folosi acel spațiu sacru creat. Puteți să va focusati puterile în ea. 

Roata Medicinala se poate amplifica și vă poate crește puterea de gândire armonică. Roata Medicinala 

este o roată a armoniei. Armonia este opusul polarizării. 

 

(Va continua) 

 

 
 

 

  
GOF clubul de lectura 

Kabbalah si ascensiunea 

capitolul 23 

de David K. Miller 

 

 

 

Cum a devenit Arborele Vieții disponibil pentru planeta Pământ și ce reprezintă el? 

Descărcarea originală a arborelui vieții a fost dată și exprimată printr-o selecție de câteva ființe 

superioare, dar acum este transmisă prin întreaga planetă. Ea reprezintă o cunoaștere spirituală 

galactică care a fost dată în întreaga galaxie și univers. Ea reprezintă natura multidimensională a 

realității și manifestării. 

 

Ce demonstrează și cu ce a contribuit Copacul Vieții la manifestarea celei de-a treia dimensiuni și a 

Pământului? 

Demonstrează existența altor dimensiuni. Da forma ideii că manifestarea pe Pământ se face în partea de 

jos a arborelui, dar Pământul poate manifesta numai prin munca depusă în sferele superioare sau 

dimensiunile superioare. Realitatea Pământului 3D se bazează pe munca care are loc în alte sfere și în 

alte dimensiuni. Ceea ce experimentați pe Pământ este doar un aspect al naturii voastre 

multidimensionale și ceea ce vedeți pe Pământ este doar un aspect al numeroaselor forțe interactive și 

dimensionale diferite care au loc. Aceste forțe au dus la manifestarea 3D pe Pământ. 
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Pentru a începe să înțelegem Pomul Vieții începem de sus, explicați natura Copacului Vieții și ce 

reprezintă cele 3 coloane. 

Prima înțelegere are de-a face cu dualitatea. Arborele are 3 coloane. Natura arborelui are de-a face cu 

esența coloanelor din dreapta și din stânga și cu modul în care un echilibru poate fi găsit prin coloana 

din mijloc, precum și cu energia superioară și inferioară a coloanelor. Kether de sus, coroana, reprezintă 

lumina nediferențiată nemanifestată care vine de la Creator. Este forța impulsionara cu o energie 

nediferențiata și acest lucru înseamnă că nu este utilizabila direct și nu este ușor de înțeleasa în mintea 

unui om. Aceasta urmează o cale descendentă spre manifestare. Pe calea manifestării, energia 

nediferențiată trebuie să treacă prin dualități... prin coloanele din dreapta și din stânga și, în cele din 

urmă, în centru. Centrul reprezintă echilibrul. 

 

 

 
 

 

 

Jane Scarratt 

Coordonatoare in Grupul de 40 Australia 

janescarratt@gmail.com 
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