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Cele Douasprezece Cristale Arcturiene   
Juliano, channeled by David K. Miller 

 Cele 12 cristale eterice au fost coborate de catre Arcturieni cu ajutorul Grupului de 40, 

pentru a implementa energia cinci dimensionala ce este inmagazinata in aceste cristale, aici pe 

Pamant. Aceasta este o metoda unica de vindecare planetara, ce o folosim pentru a ne creste 

abilitatea de a ajuta Pamantul sa se conecteze cu dimensiunea a cincea. Fiecare dintre aceste 

cristale eterice reprezinta un duplicat al cristalului principal, ce se afla la Lacul de Cristal 

Arcturian, de pe Arcturus. 

 Pentru aceasta sa urmat o procedura sau tehnica speciala. Cristalul original din Lacul 

Arcturian a fost ridicat, iar apoi eu, Juliano am creat o dublura eterica a acelui cristal si am 

transportat-o printr-un coridor, iar apoi am coborat cristalul in campul de energie a Pamantului. 

Membrii Grupului de 40 ne-au ajutat sa-l teleportam in 12 zone diferite de pe glob, care sunt: 

Lacul Morraine, langa Banff in Canada, Mt. Fuji japonia, Lago Puelo, Argentina, Copper Canyon, 

Mexic, Bodensee, Germania, Bosfor, Istanbul Turcia, Vulcan Poas, Costa Rica, Mt. Shasta 

California, Grose Valley Sidney, Australia, Lacul Taupo, Noa Zeelanda. 

 Fiecare zona pe care am ales-o pentru aceste cristale eterice, are o energie speciala. Eu, 

impreuna cu membrii Grupului de 40 am ales aceste locuri datorita abilitatilor lor speciale de a 

sustine energia eterica cinci dimensionala. Va rog sa intelegeti ca exista si multe alte locuri  

sacre pe aceasta planeta, deci noi nu spunem ca acestea ar fi locurile cele mai sacre, ci doar ca  
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in timpul procesului de descarcare a cristalelor, aceste zone au reiesit si s-au aratat a fi cele mai 

potrivite. Noi, cu ajutorul Grupului de 40 suntem in masura sa confirmam conexiunea noastra 

cu aceste cristale. 

 

Consilierea semințelor stelare 

Draga Gudrun, 

 am fost daramat emotional in ultimul timp, datorita situatiei de pe planeta 

noastra. M-am aflat intre disperare si furie, intre a ma plange si a-mi fi sila. Nu-mi 

gasesc centrul! 

Imi poti da vreo sugestie, astfel incat sa imi echilibrez emotiile, te rog? 

“Pierdut” 

 

Draga “Pierdut”, 

iti multumesc pentru intrebarea si problema ta. Nu esti singurul care simti aceste lucruri si 

caruia ii este dificil sa aiba de a face cu emotiile. 

 La problema ta va raspunde Spirit de Foc. 

  

 Va salut in lumina acestei noi zile! Eu sunt Spirit de Foc. 

Intradevar, aceste vremuri pe care le vedeti pe draga noastra Mama Pamant sunt dificile si 

tensionate! Este intradevar dificil pentru fratii si surorile mele seminte stelare, ce sunt asa de 

sensibile la suferinta si distrugerea pe care o vedeti peste tot in jurul vostru! 

Spun sa va lasati cuprinsi de tristete, furie si plans. Duceti-va cu lacrimile la Mama Pamant. 

Mergeti in padure, pe campii, in munti si langa apele minunate si acolo impartasiti tristetea cu 

Mama Pamant. Ea va asculta. Deschideti-va inimile si rugati-va.Vorbitii din adancul inimilor in 

timp ce va rugati! Nu va retineti! 

 Imi amintesc de venirea omului alb pe continentul American. A fost prevestit de multe 

generatii si totusi cand s-a intamplat majoritatea oamenilor Nativi au fost totusi coplesiti! Ne-

am vazut pamanturile luate, triburile noastre distruse, animalele noastre scumpe macelarite 

fara respect. Ne-am plans soarta si ne-am maniat dar noi stiam ce va fi. 

 Faptul ca stiam nu a facut suferinta mai usoara pentru ursi! 

 Noi toti suntem copiii Marelui Spirit si a preaiubitei Mama Pamant veniti aici sa invatam 

si sa evoluam. Este o mare onoare sa fi aici si este nevoie de voi sa fiti aici ca sa fiti lumini 

calauzitoare pe planeta. 

 Stati deasupra polarizarilor si folositi compasiunea, intelepciunea si intelegerea. 

Mentineti-va lumina stralucind puternic pentru a va ajuta pe voi insiva si planeta. 

 Va iubesc si va binecuvantez pe toti!  Spirit de Foc 
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Binecuvantari si iubire!  

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com   

  

 

 

 

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

unit Grupului Celor Patruzeci între 18 octombrie 2019 și 18 noiembrie 2019. 

 

FIRST NAME CITY COUNTRY 

Catherine Kissimmee USA 

Catherine Sydney Australia 

Connie Eau Claire USA 

Jay Whitehall USA 

Matthew Stanhope USA 

Mia Sydney Australia 

Robert Las Vegas USA 

Roberto Huntersville USA 

 

 

 

Birgit Smothers  

USA Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
mailto:birgit@groupofforty.com
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Draga Familie Arcturiana! 

 

 Traim evenimente unice in istoria Pamantului si a umanitatii. Aceste 

evenimente ne fac sa ne vedem propria esenta, sa ne cunoastem pe noi si sa 

observam cat de pregatiti suntem pentru ascensiune. 

 In aceste vremuri de polarizare, indoieli si nesiguranta suntem impinsi sa 

devenim atenti, in aliniere cu noi insine si echilibrati. 

 Cand am decis sa venim in dimensiunea a treia, stiam ca vom experimenta 

aceasta drama cosmica, dar totusi ca vom fi capabili sa ascensionam si de aceea noi 

am ales sa venim si sa ne incarnam in aceasta perioada. Corpurile noastre fizic, 

emotional, mental si spiritual stiu si ele se pregatesc pentru marele eveniment al 

ascensiunii si de aceea este atat de important de a fi in constiinta unimii, impreuna 

cu maestrii si ghizii ce sunt de partea noastra si ne protejeaza, ajuta in acest proces. 

 Energia ascensiunii are o putere mare, o forta unica ce va uni cuantunumul 

spatiu-timp, iar aceasta aduce energia gratiei ca sa ne ridice si sa transcendem 

dimensiunea a treia. Atomii nostri, celulele, ADN-ul nostru stie si intelege acest 

proces si recunoaste aceste vremuri ca si “marele moment asteptat de catre 

Semintele Stelare”. 

 Vazand aceasta perspectiva glorioasa si incurajatoare, noi incurajam pe toti 

oamenii sa continue sa lucreze impreuna in constiinta, ancorand energiile 

ascensiunii, mentinand o retea de ganduri adecvata in noosfera, astfel incat acest 

eveniment sa aiba loc si sa dezvolte aducerea de lumina a constiintei catre toate 

speciile. 

 Mama Pamant si spiritul ei Gaia, maestrii ascensionati si maestrii galaxiei 

asteapta si acompaniaza acest  eveniment, ce va fi unic si va avea loc pentru prima 

data in istoria planetei noastre! 

 Este o binecuvantare sa fim impreuna pe aceasta cale. 

  

Pepe Lema 

Council of Elders member 

San Martín de los Andes, Argentina, PCOL and Ladder of Ascension 
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Stiati ca?  

Cum sa iti iei corpul in Dimensiunea a Cincea 

 

 Primele instructiuni cu privire la cum sa iti iei corpul cu tine , are doua aspecte si voi 

aveti posibilitatea alegerii: iti poti pune corpul intr-un vehicul merkaba cand iti doresti. Al doilea 

si o alternativa la fel de eficienta, nu include Merkaba, deoarece poate simti ca te poti biloca 

efectiv direct cu gandul. In ambele cazuri, incepeti sa va accelerati vibratia aurei voastre la 

ascensiune. Va aduceti aura la vibratia cea mai mare posibila. Pe urma, la momentul ascensiunii 

are loc o interactiune si o intersectie a energiei cinci dimensionale cu aura voastra trei 

dimensionala. Cand are loc aceasta intersectie, poti folosi o Merkaba sau poti folosi 

“shimmering” sau vibratia aurei ”pulsing”. Totusi, este posibil sa nu poti ascensiona fara ajutor. 

Daca ati fi fost capabili sa faceti asta doar ridicandu-va singuri vibratia, atunci multi dintre voi 

ati fi ascensionat deja. Aceasta inseamna ca exista o anumita tragere in jos datorate gravitatiei, 

o opunere sau o atragere in dimensiunea a treia ce va tine aici. Acest lucru este normal. A fost 

greu sa va nasteti aici si este greu sa plecati de aici. Nu va fi simplu sa ascensionati. Mai intai va 

accelerati campul de energie si apoi va translatati sau mutati energia in sus spre dimensiunea a 

cincea. Ingredientul ce va lipseste pentru ascensiune este intersectia dimensiunilor a treia cu a 

cincea si este lucrul ce va declansa ascensiunea. In acea intersectare, o uriasa energie se va 

raspandi pe toata planeta. In anumite cazuri, aceasta raspandire a energiei va crea un sunet 

special, la care sa facut referire ca si Sunetul de Corn al lui Gabriel. Chiar sunetul unui corn sau a 

unei trompete, nu poate explica in totalitate cum va fi acel sunet al ascensiunii in realitate. Pot 

sa va spun ca nu ati mai auzit acest sunet pana acum, dar atunci cand il veti auzi veti sti exact ce 

sa faceti. La fel ca sunetul, intersectarea dimensiunilor va crea o descarcare de energie cinci 

dimensionala in corpul vostru din dimensiunea a treia, iar atunci vi se vor activa toate abilitatile 

voastre parapsihice. Acest lucru se va intampla instantaneu. O sa fie ca si cum cineva v-ar da o 

inghititura de steroizi si dintr-o data ati putea ridica de doua ori greutatea pe care o puteti 

ridica in mod normal. Sunetul ascensiunii este ca si inghititura de steroizi, iar astfel voi veti avea 

puteri parapsihice si spirituale deosebite. Dintr-o data pulsul/vibratia aurei voastre va deveni 

mult mai accelerata iar utilizarea shimmering-lui foarte eficient. Iar faptul ca voi va aflati in 

propria Merkaba va va creste puterile. Vehiculul vostru Merkaba va straluci si vibra. 

  

Fragment din “Conectarea cu Arcturienii 2”, capitolul 1, de David K. Miller 

 

 

Jane Scarratt 

National Coordinator in Australia 
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For the Group of Forty 

janescarratt@gmail.com 

Calatoria la Templul de Cristal de pe Arcturus 

  

Juliano coboara acum un coridor de lumina ce va va ajuta sa 

calatoriti la Templul de Cristal. Coridorul este de culoare albastru 

Arcturian si patrunde in camera si campurile de energie ale celor ce 

citesc aceste cuvinte. 

 Rotiti-va corpul in sus si iesiti in afara. Corpul eteric 

paraseste corpul fizic si se ridica sus in coridor, calatoreste cu o viteza si o energie deosebita si 

ajunge in campul de energie Arcturian si la Templul de Cristal. Dupa ce ati ajuns la Templul de 

Cristal observati ca multe dintre locuri sunt ocupate deja. Se afla acolo aproximativ 1200 de 

locuri ocupate, de pe intreaga planeta. In momentul cand vor fi 1600 de persoane, atunci un 

duplicat al templului de Cristal va fi transferat pe Pamant. 

 Ne aflam acum in Templul de Cristal, iar marele cristal din apa se ridica foarte incet. In 

timp ce se ridica si ajunge cu varful la suprafata apei incepe sa trimita puternice raze de lumina 

cristalina ce ajung in cel de-al treilea ochi al vostru si va curata, activeaza si purifica. Cristalul 

devine si mai stralucitor. El este conectat direct cu Soarele Central si de aceea are noi puteri de 

vindecare. Puterile de vindecare speciale ale acestei lumini din templu va va ajuta nu numai la 

vindecarea altor oameni ci si la vindecarea unor aspecte ale Pamantului. 

 Primiti acum aceasta noua putere de vindecare si lumina vindecatoare. Folositi-o cu 

intelepciune. Trece prin structurile voastre celulare acum. Este descarcata in corpul vostru de 

pe Pamant chiar de la Templul de Cristal. Simtiti descarcarea cum ajunge in corpul vostru de pe 

Pamant, acum. Cristalul este scufundat inapoi in apa. 

 Acum, pregati-va sa va intoarceti pe Pamant. Mergeti prin coridor si apoi coborati foarte 

rapid in corpul vostru de pe Pamant, care a primit si descarcat deja informatii de la Templul de 

Cristal ce este conectat cu Soarele Central. Va aflati inapoi in corpul vostru de pe Pamant. 

Mentineti aceasta energie. 

 

 

Jane Scarratt 

National Coordinator in Australia 

For the Group of Forty 

janescarratt@gmail.com  

mailto:janescarratt@gmail.com
mailto:janescarratt@gmail.com
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Raportul oraselor de Lumina Planetare 

 

  

  

  

Lin Prucher  

International PCOL Coordinator 

linprucher@groupofforty.com   

 

 

Conferinta GOF 2019 Discutia PCOL 

Rezumat al Proiectului Planetar al Oraselor de Lumina 

             Numele de Grupul de Patruzeci provine de la ideea de a creea grupuri de cate 40 de 

membri peste tot in lume. Este ideal sa fie 40 de grupuri a cate 40. In acest moment exista multi 

membri ai Grupului de 40 pe tot pamantul, dar ei nu au alti membri ai Grupului in apropierea 

lor. 

 Cu toate acestea in cadrul  PCOL(Proiectul Planetar al Oraselor de Lumina ) noi avem 

membri ai Grupului de 40 ce sunt in apropiere unii de altii si se intalnesc regulat. Haideti sa 

luam in considerare ce se intampla in acest caz. 

 Sa ne gandim la noi cei de aici in modul urmator. Fiecare dintre noi, cei din aceasta 

camera este un emitator de lumina. Dar in aceasta camera sunt 30 de persoane stranse la un 

loc si fiecare exprimandu-si propriul emitator de lumina, iar puterea luminii Arcan de aici devine 

sinergetica. Lumina ce o raspandim noi toti acum ca grup este exponential mai mare decat 30 

de lumini luate individual. Si asa se intampla de fiecare data cand grupurile Oraselor de Lumina 

Planetare de pe planeta se intalnesc pentru asi face meditatiile saptamanale sau lunare de 

reactivare si mentinere a zonelor sacre, pe care ei le-au creat in jurul lor si la care noi ne referim 

ca Oras de Lumina Planetar. 

 Cand, noi spunem ca exista un Oras de Lumina Planetar in Buenos Aires, nu facem 

referire la intregul oras Buenos Aires. Totusi cand ne referim de exemplu la Orasul de Lumina 

Planetar din San Martin de Los Andes, acolo ne referim la intregul oras. Deci, care este 

diferenta? Juliano ne-a subliniat faptul ca este mai bine pentru noi sa lucram cu zone mai mici, 

astfel incat sa putem fi eficienti acolo. Este mai bine sa existe o zona mica, dar pura si curata 

decat o zona mai mare si mai putin purificata. Si de aceea, intr-un oras mare este aleasa o zona 

mailto:linprucher@groupofforty.com
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mai mica. In Buenos Aires, este cartierul Palermo unde se afla Orasul de Lumina Planetar. 

 Prin intermediul Orasele de Lumina Planetare oamenii creeaza zone sacre. Ei lucreaza cu 

enrgia din zona lor pentru a deveni din ce in ce mai pura si cu vibratii din ce in ce mai 

superioare. 

 Ce inseamna acest lucru in mod practic? Juliano ne-a spus deseori ca munca noastra cu 

energia din dimensiunea a cincea influenteaza pozitiv Dimensiunea a Treia. Si cum putem vedea 

acest lucru? Raspunsul este ca se observa in imbunatatirile ce au loc in interiorul zonelor 

Oraselor de Lumina Planetare. 

 Ce fel de  imbunatatiri putem observa, le putem vedea? 

**Putem observa lucruri foarte clare, ca de exemplu zona devine mai curata, exista mai multe 

plante, animale si viata in Rezervele Oceanica de Lumina. 

**Putem observa si lucruri mai putin vizibile, ca de exemplu oamenii devin mai buni unii cu 

ceilalti, se ajuta unii pe altii. 

 Avem cateva exemple de la cateva Orase de Lumina Planetare de pe glob: 

**In Australia a avut loc o furtuna cu grindina, dar nu in zona/interiorul Orasului de Lumina 

Planetar. 

**in USA, in Orasul de Lumina de langa zona Golfului Mexico, aceasta zona a fost salvata de 

multe ori de uraganele din acea zona. 

**In Brazilia si Argentina, in zonele Rezervatiilor Oceanice de Lumina s-a observat o crestere 

cantitativa a vietatilor marine, ca delfinii si balenele. 

 Acestea sunt exemple despre cum energia dimensiunii a cincea cu care lucram, apare in 

diferite moduri in dimensiunea a treia. Acest lucru ne arata o imagine  a ceea ce se intampla la 

nivel local si astfel sa putem intelege. Cu toate acestea, care este scopul mai mare pentru care 

muncim acum? 

 Trebuie sa ne extindem perceptiile pentru a putea concepe imaginea de ansamblu. In 

aceasta imagine de ansamblu , noi nu avem doar aceste Orase de Lumina sau Rezervatii 

Oceanice Planetare individuale, ci avem o retea de zone sacre. Chiar daca fizic locatiile lor sunt 

separate, la nivel energetic ele sunt conectate. 

 Imaginati-va ce inseamna acest lucru. Ganditi-va la ce am spus la inceput, cand am 

vorbit despre lumina noastra, a fiecaruia si cum creste exponential aceasta lumina cand suntem 

in grup. Acum ganditi-va la grupul de oameni dintr-un Oras de Lumina Planetar sau o Rezevatie 

Marina Planetara. Lumina acelui singur grup este raspandita exponential. Imaginati-va ce se 

intampla cand noi conectam 70 de astfel de grupuri de pe tot globul! 

 Eu nu cred ca putem intelege exact cat de mult realizam noi. De prea multe ori noi ne 

simtim ca fiinte umane nesemnificative. Totusi, noi suntem toti in aceasta camera datorita 

faptului ca suntem constienti de posibilitatile si abilitatile noastre umane extraordinare. 

 Acum, daca ceea ce am vorbit mai inainte a fost greu de imaginat, stati sa auziti 
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urmatoarele doua puncte. Primul, este faptul ca multe dintre Orasele de Lumina Planetare au 

Orase de Lumina Planetare Surori sau Frati. Ce inseamna acest lucru? In mod normal fratii si 

surorile au o grija si o afectiune speciala intre ei. Va ajutati unul pe celalalt cu ce puteti , atunci 

cand unul dintre voi are nevoie. Acest lucru creeaza legaturi puternice. Acest lucru creeaza de 

asemenea energii exponentiale, deoarece aceasta iubire se manifesta si accentueaza energia.  

 Ati inteles ideea. Acum uitati urmatorul punct: nu numai ca Orasele de Lumina Planetare 

au Surori sau Frati pe Pamant, dar au Frati si Surori intreplanetari. Da, exista Orase de Lumina 

Planetare pe diferite planete cinci dimensionale, ce sunt conectate cu Orasele de Lumina 

Planetare ale noastre de pe Pamant. Acest lucru este colosal. Ei, in dimensiunea a cincea sunt 

foarte entuziasmati atunci cand noi creem un nou Oras de Lumina Planetar. Este ca si cum ar 

sarbatori o onomastica. Toata lumea aplauda, este fericita si bucuroasa. 

 Despre asta este vorba in proiectul Oraselor de Lumina Planetare al Grupului de 40. 

Acest proiect al Grupului de 40 este unic. Am auzit si de alti oameni de pe planeta ce creeaza 

locuri sacre si roti medicinale si ei toti sunt minunati si contribuie si ei la cresterea vibratiei 

Pamantului. Dar ce este specific la proiectul grupului de 40 este faptul ca exista un continu si 

constant devotament ce mentine si creste vibratiile din interiorul zonelor respective. 

 Puteti sa va ganditi ca si cum ati avea o gradina si ati sadi o planta, poate fi o floare sau 

pentru hrana. Odata ce ati plantat samanta sau ati mutat planta, ati realizat un lucru minunat. 

Apoi, daca nu ii mai faceti nimic, pentru o scurta perioada de timp va fi un lucru frumos. Acea 

planta are nevoie de ingrijire pentru a se dezvolta si inflori. Si aceasta este ceea ce face si 

proiectul Grupului de 40. Face sa se dezvolte si sa infloreasca energia personala si planetara, 

deoarece aici se aduna oameni cu regularitate pentru a iubi, a intretine, a ingriji si aceasta 

energie se dezvolta si infloreste. 

  

 Lumina Omega sa va binecuvanteze pe toti 

 

Lin 
 

 

Lin, isi ia ramas bun 

 

Draga GOF, 

te iubesc si voi fi inca aici dar nu asa de evidenta. Mi-a facut placere sa fiu multi ani 

Coordonatorul International al PCOL . 

 In aceasta perioada… 

 

-am activat 34 de noi Orase de Lumina Planetare in 11 tari si pe 4 continente 

-am inceput proiectul Rezervatiilor Marine de Lumina 
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-am activat 14 PORL(Rezervatii Marine de Lumina) in 7 tari si pe 3 continente 

-s-au activat foarte multe PCOL si PORL in Brazilia si Australia 

-5 tari noi s-au alaturat retelei noastre de PCOL: Romania, Elvetia, Canada, Noa Zeelanda si 

Portugalia 

-am creat intalnirea globala lunara PCOL pentru toti membrii GOF, nu doar pentru membrii 

PCOL 

-am inceput prezentarile individuale ale PCOL-urilor la intalnirile lunare, pentru a cunoaste mai 

bine Reteaua 

-am inceput un proiect de a crea legaturi intre “caile” Arborelui Planetar al Vietii si PCOL-uri si 

PORL-uri 

-am inceput intalniri separate intre David, coordonatorul international al PCOL si membrii PCOL 

si PORL, pentru o singura tara pe rand 

-am inceput sa adunam infornatii de la membrii PCOL cu privire la impactul pozitiv pe care l-au 

observat in interiorul PCOL lor, ca de exemplu mai multi delfini si balene in zona, protectia fata 

de vremea salbatica, etc 

-am tinut webinarii legate de proiect in engleza si spaniola 

-am creat videoclipuri scurte si lungi, cu traduceri in mai multe limbi si le-am pus pe youtube 

-am marit paginile despre PCOL in website-ul GOF, ce include liste interactive si harti ale PCOL si 

PORL 

-si bineinteles am avut intalnirile lunare Global PCOL, unde toti membrii GOF pot participa si 

unde este inclus un channeling de David, in general cu Juliano care este cel ce supervizeaza 

Proiectul PCOL-PORL 

 In prezent avem 56 de Orase de Lumina Planetare active si 12 Rezervatii Marine 

Planetare de Lumina. Haideti sa onoram si sa recunoastem de asemenea si numarul total de 

activari de la inceputul proiectului: 

*115 Orase de Lumina Planetare 

*14 Rezervatii Marine Planetare de Lumina  

 A fost o onoare sa lucrez cu atat de multi lideri spirituali dedicati si devotati din toata 

lumea. Voi sunteti eroii neafirmati, ce aduc lumina si vindecare planetara prin solida voastra 

generozitate si iubire. Voi puneti bazele muncii pentru Noul Pamant. Voi faceti acest lucru 

posibil. 

 Este timpul sa pasesc pe o noua cale si sa ma dezvolt ca Alchimist al Sunetului. 

Ascultatorii din Japonia si din alte parti mi-au transmis un feedback puternic si pozitiv, pe care 

nu il mai pot ignora. Ceva se intampla. Nu stiu ce anume. Dar pot spune ca este de bine, atat 

timp cat oamenii au avut experienta vindecarii , viziuni si s-au simtit inaltati, etc. 

 Nu sunt un muzician , dar se pare ca fac un channeling prin sunet. Cu toate ca inca nu 

este clar cum se va dezvolta acest lucru, fac un pas inainte cu credinta si incredere in Vointa 
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Divina ca voi fi ghidata. Urati-mi noroc! 

 De acum, veti avea cu totii oportunitatea sa lucrati cu Bob Maldonado, care se pare ca a 

luat  pozitia de Coordonator International PCOL. Bob este un lider spiritual, el insusi 

coordonator al PCOL din Fairhope, Alabama, USA si vorbeste fluent in engleza si spaniola. Este 

de asemenea si autor a 4 carti, ultima fiind Impactul Energiilor Universale: Si Cum sa le folosim. 

Este dedicat, constiincios si bun. Sunt sigura ca proiectul PCOL va avansa foarte mult cu Bob. 

  

  

Binecuvantari cu Lumina Omega la toti, 

Lin 

 

 


