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Polarizări, conflicte şi constiinţa unitară  

 de David K. Miller 
 

Polarizările care au loc pe această planetă sunt șocante pentru noi toți. Aud în mod 
constant rapoarte de la membri și altele de la prieteni și chiar de la membrii familiei 
unde se rup relațiile din cauza diferențelor politice. Unele dintre aceste polarizări și 
conflicte vin in plus peste diferențele de opinie cu privire la probleme precum COVID-19 
și diferențele referitoare, de exemplu care oameni ai căror partide politice sunt 
corecți. Aceste probleme de polarizare mă conduc la un punct important pentru 
proiectul nostru GOF. Proiectul nu ar trebui să fie utilizat ca platformă în scopuri 
politice. În primul rând, nu vrem să riscăm polarizarea sau divizarea grupului 
nostru.  Intr-un alt punct, dacă am alege părți din punct de vedere politic, grupul nostru 
GOF ar putea fi, eventual, închis sau interzis într-o țară. 
 
Deci, cum trebuie să abordăm această problemă a polarizărilor dintr-o perspectivă 
spirituală? Grupul GOF are acum în jur de 1.000 de membrii.  Sunt sigur că, chiar și 
printre membrii noștri, există o varietate de opinii diferite cu privire la multe dintre 
conflictele politice importante care afectează lumea noastră. Recomandarea mea este 
ca, în timpul meditațiilor noastre globale pentru vindecarea planetară, să cerem ca 
energia spirituală mai înaltă să ajungă la liderii noștri mondiali, astfel încât aceștia să 
poată lua cele mai bune decizii posibile cu cea mai mare înțelepciune și cea mai mare 
energie spirituală pentru binele cel mai înalt pentru noi înșine și pentru întreaga noastră 
planetă. 
 
Valoarea noastră de bază ca grup spiritual este de a promova constiinţa 
unitară. Conștiința unitară este un instrument valoros și necesar care poate fi folosit 
pentru vindecarea planetară. Nu vrem să ne implicăm în dramele distructive ale 
polarizării pe care le vedem pe întreaga planetă. Grupurile de vindecare planetară 
trebuie să se concentreze asupra modalităților de promovare, demonstrare și modelare 
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a conștiinței unitare. Voi oferi instrumente pentru promovarea și predarea conștiinței 
unitare, ca instrument de vindecare planetară în lecturile viitoare. 

 

 
 

Raport ianuarie 2022 

La multi Ani 

Am avut un 2021 fabulos care a activat un număr fără precedent de 21 de noi orașe de 
lumină planetare și 6 rezerve oceanice de lumină planetare în 13 țări, în mare parte din 
America Latină. În ianuarie am adăugat PCOL-ul Valle de Tonantzin din Mexic, al 8-lea 
PCOL din această țară și Corazon Cristalino PORL din Columbia, a 3-a rezervație 
oceanică de lumină planetară din această țară. Deci, acesta este un moment foarte 
interesant pentru proiectul nostru și un început minunat pentru noul an. 
 
Consiliul proiectului PCOL analizează obiectivele pentru 2022 ca parte a unui plan mai 
amplu pe 5 ani privind direcția în care ne îndreptăm și cum dorim să arate proiectul. În 
general, accentul nostru va fi pus pe creșterea conștiinței planetare prin: 
• Creștere sporită - crearea de noi PCOL-uri și PORL-uri în întreaga lume și extinderea 
în noi zone, cum ar fi Africa și Asia. 
• Menținerea și consolidarea PCOL-urilor și PORL-urilor noastre active.  
• Consolidarea comunicării și a interacțiunii în rețea; adică, păstrând conexiunea 
noastră energetică puternică pe măsură ce creștem. 
• Promovarea proiectului PCOL la nivel mondial.  
• Evaluarea stării de sănătate a proiectului.  
 
Să salutăm noul nostru PCOL din Valle de Tonantzin din Valle de Bravo, Mexic. Situat 
la 156 de kilometri sud-est de Mexico City, are o populație de peste 61.000 de locuitori. 
Fondată în 1530 prin ordinul franciscan "Valle", așa cum este numit, are o moștenire 
pre-hispanică foarte veche a grupurilor indigene, cum ar fi Matlazincas, Mazahuas și 
Mexicas. 
 
Terenul este foarte fertil și există suprafețe mari de păduri, izvoare și râuri și plouă între 
5 și 6 luni ale anului. În 1944 a fost construit un baraj ca un proiect hidroelectric care 
furnizează apă zonei metropolitane din Mexico City. Valle acționează ca un plămân 
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care hrănește apa, oxigenul și viața, un paradis pământesc care este necesar pentru a 
avea grijă și a ridica vibrația pentru a ajuta la deschiderea conștiinței mai multor 
oameni. Există multe microclimate și bioregiuni cu un număr mare de specii endemice 
și o mare biodiversitate. 
 
Stilul de viață din Valle de Bravo este un stil casual, sănătos, sportiv și social. Clima sa 
temperată și mediul natural unic și frumos îl fac o destinație preferată a generațiilor 
întregi pentru weekend-uri și vacanțe, precum și pentru turiștii naționali și străini. Valle 
este, de asemenea, refugiul de iarnă al fluturelui monarh. 
 
Coordonatorul, Maria Teresa Navarro Sada, face parte din GOF 1 din Mexic de mai 
bine de 20 de ani și participă la sesiunile lunare ale Orașului Luminii din Cuicuilco, 
Mexico City, și la meditații cu grupul Magdei Ferrer din Spania. Ea locuiește în Valle de 
Bravo de peste 15 ani și consideră că este important să se conserve și să se protejeze 
marile zone împădurite și conservarea biodiversității și să se creeze o mai mare 
conștientizare a îngrijirii, onorării și respectării Mamei Pământ. 
 
Mai jos este ceea ce ea a avut de spus despre experiența de activare: 
 
"Pentru mine, activarea a fost foarte emoționantă. Am simțit prezența gardienilor și a 
strămoșilor acestui loc care acordau permisiunea de activare. Într-adevăr, acesta este 
un loc foarte vechi; există vestigii preistorice și multe vestigii arheologice, pe lângă toți 
păzitorii naturii, cum ar fi râurile, munții, plantele și animalele. A fost o experiență de 
curățare foarte puternică și necesară pentru a șterge toate energiile dense. Prin 
activarea energiei pentadimensionale, s-a simțit o mare pace și armonie, lumina și 
claritatea culorilor s-au schimbat!" 
 

 
  
Sper să aveți un an minunat și binecuvântat! 
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Sa ne întâlnim cu membrii din întreaga lume 
Gary Chaunce 

 
Dragi fraţi  și surori seminţe stelare, 
 
Sunt Gary Chaunce, din Edon, Ohio. Am trăit în statul Ohio cea 
mai mare parte a vieții mele. Frumoasa mea soție, Debbie, și cu 
mine tocmai am sărbătorit cea de-a 40-a aniversare a nunții 
noastre. Suntem binecuvântați cu 2 fiice, 4 nepoți și 2 câini, Bear 
și Wally. Sunt pensionar electrician, acum lucrez part-time la 
ferma de cereale a ginerelui meu. Debbie lucrează în tura a 2-a 
part-time la un spital local din Departamentul de Internări câteva 

zile pe săptămână. Ea are grijă cu dragoste de cea mai tânără nepoată a noastră, 
Alaina, în timp ce mama Alainei lucrează ca tehnician radiolog. 
 
Trezirea mea a început într-o vizită la ferma unchiului meu în Tennessee de Est, la 
mijlocul anilor 1980. Am fost crescut creștin și știam de îngeri, dar nu credeam că 
oamenii ar putea vorbi de fapt cu ei. Am fost destul de uimit când unchiul meu m-a 
chemat la o parte într-o seară, chiar înainte de a se pensiona și mi-a spus că îngerul 
meu păzitor a spus îngerului său păzitor că e timpul pentru mine să mă trezesc la 
adevărul despre viață și Dumnezeu. În acea săptămână,  unchiul meu avea să-mi 
prezinte înțelegerea adevărului său relativ, cu cărți, note și desene pe care le-a studiat 
de-a lungul anilor. Mai târziu am aflat că a terminat un curs de corespondență de 16 ani 
despre Kaballah și adevărata utilizare a Tarotului de la un grup numit "B.O.T.A", 
(Constructorii adytumului). 
 
Mai târziu am luat același curs, cu toate acestea, după 3 ani şi jumătate am renuntat. 
Am început să fiu copleșit de învățarea limbii ebraice și a corespondenței asociate cu 
numerele. Cu toate acestea, am continuat să studiez new age, materiale metafizice și 
relative. A devenit hobby-ul meu major și dorința de a căuta adevărul despre viață și 
Dumnezeu. 
 
Acum vreo 2 ani am citit cartea lui David Miller, "Conectarea cu arcturienii". Această 
carte se potrivește foarte bine cu înțelegerea mea actuală și așa m-am alăturat GOF și 
am citit mult mai multe din cărțile lui David. Am vrut să simt mai multă în unitate cu GOF 
și am simțit o legătură cu programul de Biorelativitate. Prin multă încurajare, dragoste și 
convingerea mea de abilitățile mele de la unica Maggie McLaughlin, acum sunt un 
"Prezentator de Meditații de echilibrare a Pământului". Acum sunt în parteneriat de 
serviciu planetar cu o minunată sămânţă planetară de peste ocean, cu Jane din 
Australia, iar acum mă simt unit şi cu voi toți. 
 
Speranța și dorința mea sunt ca toate ființele de pe această planetă frumoasă să vadă 
lumina adevărului și să meargă alături de noi toți în Pace, Iubire și Armonie. 
 
Dragostea pentru tine și tot cei dragi, Gary & Debbie 
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Consilierea semințelor stelare 
 

 

Dragă Gudrun, 
 
Am o prietenă de peste 40 de ani. Vorbim la telefon în mod regulat și am fost aproape 
de-a lungul anilor. Recent, prietena mea mi-a trimis articole și recomandări pentru cărți 
de citit care sunt de natură politică și sunt bazate pe frică. Am încercat să citesc o parte 
din literatură, dar m-am trezit că devin necentrată. Eu sunt o vindecatoare și am un 
dispensar mare. Dacă mă dezechilibrez, nu sunt în stare să fiu eficient cu clienții mei. I-
am spus prietenei mele despre limitările mele și am stabilit o limită, cerându-i să nu-mi 
mai trimită articole. 
 
Recent, în timpul unei conversații telefonice cu prietena mea, ea a adus în discuție 
articolele și cărțile pe care le citește și s-a supărat pe mine pentru că nu le-a putut 
citi. Pare obsedată de aceste probleme și nu mai este interesată să fie doar 
prietenă. Mi-a spus că dacă nu sunt dispusă să discut acest lucru cu ea, atunci nu mai 
este nimic despre care să vorbim și mi-a închis! 
 
Întrebarea mea este: ar trebui să mă forțez să citesc această literatură și să rămân 
ignorantă? Sunt egoistă? Citesc ziare online și sunt conștientă de problemele care se 
întâmplă în întreaga lume. Nu vreau să-mi pierd aceast prietenă și eu sunt confuză cu 
privire la ceea ce să fac. 
 
Îţi mulțumesc. 

 
  

Dragă prietenă, 
 
Am auzit despre această problemă cu clienții mei alte. Este trist că prieteniile pe termen 
lung cad victime polarizării care este agresivă pe planetă acum! Cred că "mingea este 
în terenul ei". Ai stabilit limita și ți-ai explicat nevoile. Ea nu este în stare să te audă 
acum și nici să-ți respecte limitele. Ea îți spune că, pentru a-i fi prieten, trebuie să crezi 
ceea ce crede. Asta înseamnă control, nu prietenie! Sper să înţeleagă valoarea acestei 
prietenii pe termen lung. Am citit recent că Dalai Lama a fost întrebat de ce nu a mers la 
război cu chinezii. Răspunsul său a fost că războiul este antiteza iubirii. 
 
Concentrează-te pe iubire, unitate şi munca în sfera ta de influenţă. Ajuți planeta cu 
munca ta și îți mulțumesc pentru dragostea pe care o generezi. 

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 în decembrie 2021. 

  

 

Birgit Smothers  

Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 

 

 

 

 

mailto:birgit@groupofforty.com
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Bună ziua Lucrătorilor în Lumină și 

Seminţelor Stelare, 

 

Ne-am gândit în această lună să 

împărtășim o fotografie a roţii 

noastre medicinale de piatre pe care 

am ancorat-o în grădina noastră din 

spate - câțiva ani în urmă! Petrecem 

mult mai mult timp în grădină în 

aceste zile din cauza blocării din 

cauza acestui timp excepțional pe 

planetă. Când stăm acolo, puteți 

simți energiile care sunt atât de 

pașnice, relaxante, calmante, 

armonioase și echilibrate. Când sunt 

în meditație mă simt ca şi cum aş fi 

avut o sesiune de vindecare 

personală în camera mea de vindecare pe nava spaţială arcturiană Athena. Există 

un impuls brusc de optimism şi excitable de energie atunci când nepoata noastră 

de cinci ani care stă cu noi vine în grădină pentru a se da pe leagăn! Dar când 

părăsește energia se așează repede înapoi. 

 

Dacă nu ți-ai configurat/ancorat deja o roată medicinală pe cont propriu – nu 

trebuie să cumperi cristale scumpe, poți folosi orice piatră din grădina ta – doar să 

le cureți în apă, lumină albă sau salvie albă sau să le ceri arcturienilor să le curețe 

(dacă simți că au nevoie de curățare). Apoi, cereți ca pietrele să ajute la 

vindecarea planetară pentru scopul cel mai înalt, pentru binele suprem planetar al 

tuturor ființelor. Nu trebuie să mergi mai departe decât grădina ta, dar dacă nu ai o 

grădină, găsește câteva pietre și fă una în casa ta. Așa că mergeți și bucurați-vă 

de aceste roți medicinale. – totul ne ajută să ne ridicăm Coeficientul de Lumină 

Spirituală și să ne ancorăm în acele minunate energii vindecătoare planetare. 
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Până luna viitoare – Împreună în Conștiința Unitară 

Stephen 

Polbathic PCOL 

Mesaje de la membrii GOF 

Bună din familia noastră Lakota! 

John Brave Hawk este ghidul meu spiritual Sundance Chief 

și un prieten drag. M-am gândit să vă împărtășesc ceva 

despre Sundance, aș dori să vă spun că, în înființarea Lojei 

Sundance o facem într-adevăr în asemănare cu 

universul. Lemnul de plop este pus în centrul cercului sacru, 

ar fi bine să explicăm de ce acesta crează aşa multă 

frică. Cu mult timp în urmă, acesta  a fost cel care a fost 

folosit pentru a se construi tipis, pentru că frunza copacului este un model exact al 

formei cortului tipi. Acest lucru a fost aflat atunci când doi bătrâni se uitau la copii 

făcând case de joacă din aceste frunze. Acest lucru ne arată cât de mult pot învăța 

oamenii adulți de la copiii foarte mici, pentru că inimile copiilor mici sunt curate și, prin 

urmare, Marele Spirit le poate arăta multe lucruri care le lipsesc oamenilor mai în 

vârstă. 

 

V-am pus o poză pentru a vedea steaua cu cinci colțuri din lemnul plopului. Întotdeauna 

mi-am adus o mică bucată de lemn de plop acasă în fiecare an pentru a pune pe altarul 

meu. 
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GOF Clubul de lectura 

Cum sa vindecam, ajutam si ascensionam 

Planeta Pamant 

capitolul 3 

de David K. Miller 

 

De ce este ascensiunea și o transformare emoțională? 

 

Activarea Codurilor de Ascensiune deschide un proces interior de schimbare, 
conștientizare și finisare a conștiinței. Deschiderea Codurilor de Ascensiune pune în 
mișcare un proces de vindecare interioară, de regăsire a unor părți ale Sinelui vostru 
din viețile trecute și o integrare a prezenței "Eu sunt, Eu voi fi și Eu am fost". Cu alte 
cuvinte, Codurile de Ascensiune deschid calea pentru integrarea Sinelui trecut, prezent 
și viitor. Prin deschiderea la acest proces de ascensiune, un mare potop de informații și 
probleme vor veni în conștiința voastră. Acest lucru poate include traume nerezolvate și 
integrări din această viață și alte vieți. Aceste probleme pot veni în prim-planul 
conștiinței voastre, deoarece acum va exista o nouă oportunitate de vindecare. Pe 
parcursul întregului proces de pregătire pentru ascensiune și de folosire a 
instrumentelor înălțării, întâlniți frustrări. Simți că ai deschis și deblocat Codurile de 
Ascensiune, dar s-ar putea să simți și să experimentezi în continuare probleme și 
dificultăți în viața de zi cu zi. Unii dintre voi ar putea experimenta chiar amintiri a unor 
traume din viețile trecute. S-ar putea chiar să scoți la iveală blocaje emoționale care nu 
par să aibă o cauză primară în această realitate sau în această viață. Vedeți voi, când 
ați deschis și deblocat Codurile de Ascensiune, atunci vă deschideți spre o mare și 
minunată vindecare și din viețile voastre anterioare. 
 
În timpul ascensiunii, vă veți revizui toată viața pe Pământ și veți înțelege imediat că tot 
ceea ce vi s-a întâmplat a fost așa cum ar trebui să fie și că a fost în beneficiul 
vostru. Toată durerea, suferința și durerea pe care le-ați avut pe Pământ vor avea sens 
și vor face parte dintr-un proces pe care îl veți accepta. Dar veți avea o minte și o 
înțelepciune mai mare în acel moment. Și nu veți avea nici o îndoială că tot ceea ce ați 
făcut a făcut parte dintr-un proces și o experiență minunată pentru voi. Veți putea vedea 
și accepta toate experiențele voastre de pe Pământ în acel moment. Este adevărat că, 
în momentul înălțării, veți dori să vă tăiați legăturile cu Pământul, dar, de asemenea, 
amintiți-vă că veți experimenta dragostea pentru corpul Pământului și experiența 
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Pământului vostru. Corpul uman este ca o haină pe care o vei dezbrăca în momentul 
înălțării. Dar nu vrei să scoți haina și să o arunci pe pământ cu mânie; mai degrabă 
scoate-ți haina cu dragoste și apreciere pentru tot ceea ce corpul tău ți-a permis să faci 
și să experimentezi pe Pământ. 

 


