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Este anul 2020 de fapt anul 2012 ce-l 

asteptam? 
By David K. Miller 

Privesc in urma la 2012 si imi amintesc cat de multe “evenimente dramatice 

pamantesti” erau prezise. Anul 2012 a fost marcat de catre alinierea astronomica 

a Pamantului cu Centrul Galaxiei Calea Lactee, ce ne-a fost prezis de catre 

Calendarul Mayas. Cu siguranta anul 2012 a fost un an important spiritual, dar 

sincer nu vad 2012 ca si un punct de cotitura in drama Pamantului. Totusi, cand 

ma uit la 2020 atunci pot spune cu usurinta ca acest an este de cotitura. Multe 

dintre institutiile noastre, sistemele si modurile de viata de pe planeta s-au 

schimbat masiv, in parte datorita crizei Covid-19. Concluzionez prin faptul ca 2020 

este punctul de cotitura al schimbarilor  pentru Pamant care trebuiau sa aiba loc 

in 2012. 

Un alt factor important de luat in seama cand evaluam anul 2020 ca si an de 

cotitura sunt predictiile Arcturiene cum ca ar fi 2 evenimente majore pe Pamant. 

Toata lumea este de acord ca Covid-19 este primul eveniment major  al anului. Va 

mai exista un al 2-lea mare eveniment in 2020 si daca da, care va fi acel 

eveniment? Arcturienii au sugerat ca un posibil eveniment in 2020 poate fi 
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“Primul Contact” cu o rasa extraterestra superioara. La ce ne putem astepta de la 

un Prim Contact? De exemplu, credeti ca dupa un asemenea eveniment noi ca si 

planeta vom opri toate razboaiele si vom opri distrugerea biosferei? Aceasta ar fi 

o speranta importanta. 

Asi dori sa stiu ce efect credeti voi ca ar avea “Primul contact” in criza 

planetara.Trimiteti email cu raspunsurile voastre la 

davidmiller@groupofforty.com si le voi impartasi in urmatoarea dezbetare lunara. 

 

 

 
 

Raportul August 2020 

 

Noi am activat Orasul de Lumina Planetar Chanupa din Brazilia la 

Intalnirea Globala PCOL din 26 iulie 2020 si i-am urat bun venit in 

Reteaua PCOL globala. 

Este induiosator si foarte emotionant sa vezi entuziasmul membrilor 

GOF in crearea de noi orase planetare! Este dragostea si dorinta noastra 

de a impartasi iubirea noastra si vindecarea pentru Pamant, iar Orasele 

de Lumina Planetare sunt cele care fac acest lucru posibil. Actiunile 

noastre, lumina si energia noastra este nevoie de ele acum mai mult ca 

niciodata. Planeta se afla in criza si are nevoie de noi. Aceasta ajuta 

mailto:davidmiller@groupofforty.com
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Pamantul prin cresterea vibratiei in interiorul zonelor stabilite si a 

beneficiilor fiecaruia si a tot din acea zona. Ajungem catre numarul critic 

si este foarte emotionant sa vedem cum ne extindem si aducem mai 

multa energie si lumina in retea si in planeta. 

Doriti sa creati propriul Oras Planetar de Lumina? Pentru aceasta este 

necesar 3 membri ai Grupului de 40 care sunt entuziasmati si doresc sa 

se intalneasca in meditatii o data pe luna. Pentru mai multe detalii 

despre cum sa va creati propriul Oras de Lumina Planetar, mergeti la 

site-ul GOF, dati click pe “Proiecte”, apoi “Orase de Lumina PLanetare” si 

alegeti “Cum sa creati propriul PCOL”. 

Mai jos este o scurtatura la pagina: 

https://groupofforty.com/projects/planetary-cities-of-light/how-to-start-your-own-pcol/ 

Bineinteles ca pentru mai multe informatii puteti sa-mi scrieti oricand 

mie Robert Maldonado((rmaldonadopcol@gmail.com) sau 

coordonatorului din tara voastra. 

In plus avem Noul Manual de Buzunar PCOL pe site si care ne furnizeaza 

instructiuni pas cu pas despre cum sa creem un Oras de Lumina 

Planetar/Rezervatie Oceanica de Lumina Planetara. Noul Manual PCOL 

va fi trimis in curand intr-un email, catre toti membrii. 

Retineti ca toti membrii GOF sunt invitati la Intalnirile Globale PCOL.Vom 

tine de asemenea prima intalnire trimestriala pentru vorbitorii de limba 

Spaniola pe 23 August. Urmatoarele activari PCOL vor avea loc la 

Intalnirea Globala PCOL de pe 30 August. Acestea sunt: 

-Santiago, Chile PCOL pe 23 August. 

-Stuart, Florida PCOL/PORL si Chia, Columbia PCOL. 

Nu este necesar ca voi sa locuiti intr-un Oras de Lumina Planetar pentru 

ca sa participati. Prezenta voastra la intalnire aduce lumina si putere in 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aVrwngZfjo6SOEyWCM9JXs6hfWPeXX-BBn4FntBV2OeEjV-gGzr3fMOKzQz7rwRFynZHPfoKIPQoIlyt74X25dTzRGFVE-7Ig3LD1SIOCcJ9kqQ_m7tKvAkvNdLrBddaKhTCYjvW-Ls0NXxrk2JMz-R-IPjK7zBhHHpHwXRrYCYSJNkM3CCWngCR6pXWRV6duSEpuhIaCBkdfr0HsxC5as4TnflrnL0j_rENBSx9oVE=&c=5wqqOL_OIBpTx9oF1guo51um0NAAHxp4HHabp04TuSblB1-AQX4WYw==&ch=-YCr9mJZqIL6JHDlW5mgiwSSA8sFf3Fr5fotTzwehFAwJJTle8LfOQ==
mailto:rmaldonadopcol@gmail.com
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plus retelei mondiale, iar de asemenea si voi primiti energie si lumina. 

Abia astept sa ne vedem. 

Binecuvantari cu Lumina Omega 

 

Segen mit Omega-Licht 

Binecuvantari cu Omega-Light 

Bob Maldonado 
 

 

 

 

Sa intalnim membrii din intreaga lume 

Numele meu este Cherie Peterson. Si traiesc in 

frumosul Evergreen, Colorado, in zona dealurilor din 

Denver/Boulder, ce este inconjurata de mii de acri 

de spatiu deschis ce-mi permite bucuria de a fi in 

prezenta sacrei Mama Pamant pe timpul zilei. 

 Dupa ce am absolvit Universitatea din Wisconsin din State, am 

petrecut 10 ani in IBM facand studii de eficienta si predand clientilor 

cum sa foloseasca calculatoarele. Dupa aceea m-am casatorit cu un 

barbat ce traia si preda in India de 6 ani. Am luat cu noi stundenti si am 

facut calatorii prin India si de asemenea  in Egipt, Cipru, Nepal. Apoi am 

petrecut 2 ani in Kuweit cand s-a creat familia marita.(fiica Natasha si 

baiatul Shannon).Acum sunt binecuvantata cu un nepot de 2 ani si 

jumatate. 

Ulterior in State am inceput sa practic Masaj Terapeuutic si am adus 

alte arte de vindecare impreuna, cand am lucrat de-a lungul anilor in 

Centres Healing Arts. Aceasta ne-a permis sa practicam munca noastra 
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de vindecare si in acelasi timp am invatat cum sa cooperam impreuna. 

In ultimii ani QHHT, sesiunile Quantum Healing hypno-therapy au 

devenit modul meu de vindecare(in “Traditia Dolores Cannon.”) 

Ce bucurie este sa lucrezi in grup, de a te conecta cu arcturienii si sa 

faci munca de Vindecator Planetar-ajutand la vindecarea 

cuantunumului spatiu/timp, sa faci munca de vindecare in Templul de 

Cristal, sa fii impreuna cu alti lucratori in lumina in Inelul de Ascensiune 

pentru a vindeca si binecuvanta Pamantul, sa vezi cele 12 cristale 

eterice ridicandu-se si cum elibereaza energiile negative, indeparteaza 

distorsiunile, echilibreaza meridianele Pamantului si multe altele. 

Prezentarea meditatiilor, m-a adus mai aproape de Arcturieni in 

meditatiile proprii si de tot ceea ce fac pentru umanitate. 

Alt grup de meditatie in care sunt implicata este International Esoteric 

United Nationns, ca parte a Institutului The Seven Rays. Noi meditam 

pe o alta tara in fiecare zi si vom face acest lucru pentru inca 7 ani. 

Am pentru fiecare dintre voi o mare recunostinta pe masura ce lucram  

pentru a creste Coeficientul de Lumina pe aceasta Planeta, in Inelul de 

Ascensiune si in marele camp Galactic. Cu multa dragoste, Lumina si 

Putere catre Unul si Tot! 
 

 

 

  

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
 

Draga Gudrun, 
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stiu ca sunt empatica datorita sensibilitatilor mele extreme. Vreau sa cred ca a fi 

empatic este un lucru bun, dar se pare ca mie imi provoaca durere, ma face 

confuz si le permite altora sa ma calce in picioare! Cum pot gestiona mai bine 

aceasta parte a personalitatii mele? Multumesc. 

Draga Consumata de Empatie, 

multe Seminte Stelare au aceasi problema. Noi suntem capabili sa simtim profund 

durerea celorlalti si de asemenea sa vedem toate variantele unei situatii, de aceea 

apare si confuzia. Poti avea si un sentiment de a fi coplesit de actualele conditii de 

pe planneta. Asa de multi oameni sufera  ca si Mama Pamant. Imi place sa compar 

un empatic cu un radio de receptie superior ce poate “prinde” o multitudine de 

frecvente pe aceasi banda toate o data. Cum elimini bruiajul? Ca la un aparat 

radio bun, poti sa te acordezi la ghizii tai si la Sinele tau Supeior. Am observat un 

lucru ce este adevarat la multi empatici, ca ati pune limite este greu. Noi nu vrem 

sa ranim pe altcineva , niciodata!Este necesar sa-ti inveti limitele si cand ai ajuns 

la “destul”. Apoi ai nevoie sa ai curajul sa spui “Nu”. Nu sunt capabila sa fac asta 

sau nu vreau sa fac asta, sau oricare varianta pe aceasi tema. Daca dai prea mult 

altora si nu ai grija de tine insati, te poti consuma. Sper ca aceasta ti-a fost de 

ajutor. 

 

 

Cu drag, 

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 iulie 2020 si 18 august 2020. 

  

 

Birgit Smothers  

Coordonator de grup în SUA 
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birgit@groupofforty.com  

 

 

 

 

 

    Raportul Sfatului Batranilor 

 

 

Consiliul Batranilor, noi interactionam cu Consiliul Galactic, cand privim la starea 

lumii observam ca ne aflam intr-o criza. O poluare constanta pe care planeta 

Pamant o primeste de la umanitate in aceasta a 6–a extinctie in masa ce o traim. 

Pe noi ne ingrijoreaza ignoranta marii majoritati a populatiei fata de aceste lucruri 

importante si daca umanitatea nu schimba acest comportament distructiv aceasta 

planeta poate fi distrusa. 

Noi intelegem mesajul Maestrilor Ascensionati cum ca umanitatea trebuie sa se 

trezeasca si sa fie mult mai constienta in comportamentele sale fata de Gaia. 

De asemenea stim faptul ca pentru a putea fi mai constient , umanitatea trebuie 

sa-si creasca coeficientul spiritual individual si colectiv. Meditatia de grup si 

individuala este un “trebuie”, o nevoie de a dezvolta o umanitate mai trezita ce 

are o frecventa de vibratie superioara. Aceasta este ceea ce facem in GOF: 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Invatam tehnici si protocoale ce ne cresc vibratia si practicam Biorelativitate sau 

vindecare planetara. 

Vreau sa impartasesc cu voi o meditatie foarte simpla ce ne ajuta sa ne crestem 

vibratia personala: Puteti inregistra aceasta meditatie cu vocea voastra si apoi 

ascultati si faceti aceasta simpla meditatie mindfulness. 

Incepeti prin a va face confortabil. Stati pe un scaun si lasati spatele drept dar nu 

teapan, cu picioarele pe pamant. Puteti face acest lucru in picioare sau daca 

preferati puteti sa va intindeti si cu capul pe un suport. Palmele se pot odihni usor 

in poala sau in lateral. Inchideti ochii sau ramaneti cu ei deschisi usor. 

Faceti cateva respiratii lungi, usoare si adanci. Inspirati profund si expirati incet. 

Inspirati pe nas si expirati pe nas sau gura. Simtiti stomacul largindu-se pe 

inspiratie si relaxati-va pe expiratie. 

Incepeti sa lasati deoparte toate zgomotele din jur. Schimbati-va atentia de la 

exterior spre interiorul vostru. Daca sunteti distrasi de sunete din camera, pur si 

simpu observati aceasta si aduceti-va atentia inapoi pe respiratie. 

Acum usor aduceti-va atentia in jos la picioare. Incepeti sa observati senzatiile din 

picioare. Poate doriti sa miscati putin degetele de la picioare., sa va simtiti 

degetele in sosete si pantofi. Doar observati fara a judeca. Puteti sa va imaginati 

cum va trimiteti respiratia in jos spre picioare, ca si cum respiratia circula de la nas 

spre plamani si spre abdomen si tot mai jos pana la picioare. Si apoi repetati din 

nou incepand de la nas spre plamani. Poate nu simtiti nimic. Aceasta este ok. Doar 

permiteti-va sa simtiti senzatia de a nu simti nimic. 

Cand sunteti gata, permiteti ca picioarele sa se dizolve in ochiul mintii voastre si 

mutati-va atentia mai in sus spre glezne, genunchi si coapse. Observati senzatiile 

pe care le simtiti in picioare. Inspirati in picioare si expirati din picioare. Daca 

mintea incepe sa rataceasca in timpul acestui exercitiu, doar observati aceasta 

fara a judeca si aduceti-va mintea inapoi la observarea senzatiilor din picioare. 

Daca observati orice disconfort, durere sau intepaturi sa nu judecati aceasta. Doar 

observati-o. Observati cum toate senzatiile apar si dispar, se schimba si modifica 

moment dupa moment. Observati starea de fara senzatii ce este permanenta. 
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Doar observati si permiteti senzatiilor sa fie in moment, exact asa cum sunt. 

Inspirati in picioare si expirati din picioare. 

Apoi pe urmatoarea expiratie, permiteti ca picioarele sa se dizolve in mintea 

voastra. Si mutati-va la senzatiile din zona lombara si pelvis. Incetisor si 

eliberandu-va in timp ce inspirati si expirati. Incet mutati-va atentia spre zona de 

mijloc si superioara a spatelui. Deveniti curiosi de senzatiile de aici. Poate deveniti 

constienti de senzatiile din muschi, de temperatura sau de punctele de contact cu 

mobila sau patul. Cu fiecare expiratie, puteti sa va eliberati de tensiunile ce le 

carati. Si apoi foarte incet schimbati-va atentia pe stomac si la toate organele 

interne de acolo. Poate simtiti senzatiile din interior, procesul digestiei sau cum 

buricul se ridica si coboara la fiecare respiratie. Daca observatii opinii ce apar 

legat de aceste zone, usurel lasati-le sa se duca si intorceti-va la senzatii. 

In timp ce continuati sa respirati, aduceti-va atentia/constienta in zona pieptului si 

a inimii si doar observati bataile inimii. Observati cum se ridica pieptul pe 

inspiratie si cum pieptul coboara in timpul expiratiei. 

Eliberati-va de orice judecata ce poate apare. La urmatoarea expiratie mutati-va 

atentia spre maini si degete. Incercati daca puteti sa va dirijati inspiratia si 

expiratia in afara acestei sone, ca si cum ati inspira si expira prin maini. Daca 

mintea pleaca de acolo, usor aduceti-o inapoi la senzatiile din maini. 

Iar acum, permiteti ca atentia sa se extinda in afara si sa va cuprinda intreg corpul 

ca un intreg. Aduceti in centrul atentiei voastre totul, de la crestetul capului 

vostru in jos pana la capatul degetelor de la picioare. Simtiti ritmul usor al 

respiratiei cum circula prin corp. 

Pe masura ce ajungeti la sfarsitul exercitiului, faceti o inspiratie profunda 

atragand in voi inauntru toate energiile acestui exercitiu. Expirati complet. Si apoi, 

suntati gata, deschideti ochii si reveniti cu atentia in prezent. Pe masura ce 

deveniti complet constienti si treji, luati in considerare faptul si setati-va intentia 

ca de aceasta practica de crestere a constientei sa beneficieze toata lumea cu care 

voi veniti in contact in acea zi. 

Va multumesc pentru atentie. Haideti sa fim vindecatori planetari! 
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Poezie Straveche Mayasa 
 

Copacul Sacru al Constiintei Unitatii 
prezentat de Barton Crane, Tulum, Mexico 

 

 Din casa Luminii din est, fie ca intelepciunea sa se coboare asupra noastra 

astfel incat noi sa privim toate lucrurile cu claritate. 

 Din casa noptii din nord, fie ca intelepciunea sa se desavarseasca in noi 

astfel incat sa cunoastem totul din interior. 

 Din casa transformarii din vest, fie ca intelepciunea sa se transforme in 

actiunea corecta  astfel incat noi sa realizam ceea ce avem de realizat. 

 Din casa eternului soare din sud, fie ca actiunea dreapta sa culeaga roadele 

astfel incat noi sa ne bucuram de fructele vietii planetare. 

 Din casa raiului de deasupra, unde oamenii stelelor si strabunii se aduna, fie 

ca binecuvantarile lor sa vina la noi acum. 

 Din casa Pamantului de dedesubt, fie ca bataia inimii centrului de cristal al 

ei sa ne binecuvanteze cu armonie pentru sfarsirea tuturor razboaielor. 

 Din sursa centrului galactic care este peste tot deodata, fie ca  totul sa fie 

cunoscut ca si lumina iubirii de pretutindeni oh yum Hunab K’u! 

  

 

 

 



 

12 
 

GOF Book Club 

 

Kabbalah si Ascensiunea 

Chapter 2 

By David K. Miller 

 

 

Suferinta este o cale de masurare a folosului spiritual pe Calea specifica aleasa? 

Nu. Voi alegeti cai bazandu-va pe modul cum va creste/amplifica dezvoltarea 

sufletului, nu neaparat pe cat de dureros ar putea fi. Voi nu puteti masura 

succesul caii voastre prin cantitatea de suferinta ce o aveti , mai degraba puteti 

masura succesul prin faptul, daca va crescut sau nu cresterea nivelului sufletului 

vostru. Acesta este adevaratul test al unei Cai. 

 Bogatia materiala este o piedica in cresterea dezvoltarii sufletului? 

Unii dintre voi ati fost pe cai ce v-au permis sa fiti extrem de bogati material. 

Totusi, chiar daca lucrurile au devenit usoare pentru voi din punct de vedere 

financiar voi insiva poate nu v-ati dezvoltat. Unii dintre voi se afla pe cai de 

dezvoltare materiala usoara, astfel incat sa aveti oportunitatea sa va dezvoltati 

liberul arbitru de a studia sau poate de a va angrena in noi directii. Oportunitatea 

in aceste cazuri este lasata catre voi pentru dezvoltare. Voi aveti apoi abilitatea de 

a va indeplini scopurile sufletului si sa va extindeti caile. Multi dintre voi au acum 

oportunitatea de a finaliza o extindere a dezvoltarii sufletului vostru. 

 Implicarea religioasa sau studiul spiritual asigura faptul de a te conecta si 

intelege misiunea sufletului? 

Multe persoane din jurul vostru sunt implicate in munca spirituala, dar voi trebuie 

sa intelegeti ca exista multe suflete pe planeta ce nu au nici o treaba cu munca 

spirituala si care nu au nici o sensibilitate spirituala.  Acesta este stadiul general pe 

planeta. Chiar daca voi personal va implicati in studii religioase, nu inseamna 

neaparat ca va intelegeti calea sufletului, iar intelegerea propriei cai a sufletului 

este piesa ultima/finala ce trebuie sa o integrati pentru a va incheia misiunea. 
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 Cat de important este sa avem contact cu Sufletul? 

Volume intregi pot fi scrise despre suflet, despre ce inseamna sa aveti un suflet si 

de asemenea ce inseamna sa pierdeti legatura cu sufletul. Pierderea 

legaturii/contactului cu porpriul suflet este un lucru mai ingrozitor decat a avea o 

viata grea plina de lipsuri. Evaluati o viata nu dupa faptul daca exista suferinta ci 

mai degraba daca exista o conexiune importanta cu sufletul, in ciuda lectiilor 

dureroase. Se poate intampla sa vina lectii speciale dureroase , datorita 

conceptiilor gresite , concepte si procese ce pot fi acum schimbate/indreptate. 

 

submitted by Jane Scarratt  

National Coordinator in Australia 

For the Group of Forty 

janescarratt@gmail.com 

 

 


