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Arborele Vietii Planetar Arcturian 
By David K. Miller 

 

               Arborele vietii este un tipar sau un model in Kabbalah, ce explica in ce fel energia 

divina creeaza si sustine lumea. Acest model este impartit in 10 sfere(sefirot) si sunt 

reprezentati si 3 stalpi(pozitiv, negativ si echilibru sau masculin, feminin si armonia celor 

doua opuse) si inca 22 de cai, ce conecteaza toate sferele intr-o configuratie unica.                                                                  

Aceste sfere pot fi explicate ca si oponente/opuse(de exemplu, justitia vs. compasiune sau 

duritate/severitate vs. bunatate). Arborele vietii ne invata faptul, ca toate energiile din 

lume trebuie sa fie in echilibru, pentru a putea exista simultan si o persoana santoasa si o 

lume sanatoasa. 

  Arcturienii au actualizat Arborele Vietii pentru a include noua perspectiva 5 

dimensionala si de asemenea au inclus cum sa folosesti Arborele pentru echilibrul si 

vindecarea planetara. De asemenea, spiritului ghid al fiecarei sfere le-a fost dat un nume 

mai modern si universal, in locul spiritelor traditionale din Biblie(Joseph, Abraham, Jacob si 

Isaac), acestea au fost utilizate in Arborele Vietii iudaic. 

  Aceasta marea actualizare a Arborelui Vietii, arata modul cum acest tipar poate fi 

utilizat  la vindecarea planetei. Pentru a sublinia acest lucru Arborele Vietii a fost denumit “ 

Arborele Vietii Planetar Arcturian”. O simpla explicatie si exemplu poate fi dat. De 

exemplu, Pamantul a fost foarte expus exploatarii de resurse naturale, iar tarile au fost 
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permisive si au poluat atmosfera si raurile si au distrus padurile. Oricum, aceasta libertate a 

dus acum la o super uzare, la un abuz fata de pamant. Ca si rezultat, pentru a restabili 

echilibrul Pamantului, este nevoie de un raspuns sever. Acest raspuns sever sau un raspuns 

de judecata este observat, atunci cand oamenii discuta despre a lua masuri drastice pentru 

a controla schimbarea climatica, prin restrictii “severe/aspre” fata de emisiile de carbon. 

Dar daca o tara sau o planeta polueaza liber fara restrictii, atunci este evident ca este 

nevoie de un raspuns/reactie severa, pentru a putea aduce biosfera inapoi in echilibru. 

Voi oferi mai multe lecturi si invataturi despre Arborele Vietii Planetar. Urmariti 

anunturile din e-mail. 

 

 

Raport Biorelativitate 

In acest moment tinem mai mult de 40 de evenimente de biorelativitate pe luna, in engleza. De 

asemenea facem evenimente de biorelativitate si in Spaniola, Germana, Portugheza si Romana. 

Pentru a gasi mai multe informatii despre aceste evenimente, dati click pe link-ul de mai jos si 

va va duce la calendarul nostru unde sunt trecute toate evenimentele. Daca aveti nevoie de mai 

multe informatii contactati janescarratt@gmail.com. 

https://groupofforty.com/gof-international-activity-calendar/ 
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Channeling-uri din trecut ale PCOL 

January 26, 2020 

Channeled by David K. Miller 

(Edited for length by Newsletter Editor) 
 

  

  Salutari, Eu sunt Juliano. Noi suntem Arcturienii. 

 

           Necesitatea muncii voastre de vindecatori ai Oraselor de Lumina Planetare este mai importanta 
acum, ca niciodata inainte. Voi realizati munca de baza, fundamentala, mentinand lucrarea si 
energia oraselor de lumina. Acesta este un timp cand, Constiinta Unitatii poate fi exprimata si 
manifestata prin munca oraselor de lumina planetare. Muncind impreuna, voi creati o legatura 
puternica in unitatea vindecarii si constiintei, ceea ce va avea o puternica influenta in 
reechilibrarea planetei Pamant. Noi stim ca planeta Pamant trebuie sa fie reechilibrata. Noi stim 
ca exista mult dezechilibru pe aceasta planeta, ceea ce deranjeaza tiparele de clima normale si 
tiparele sistemelor vulcanice si de cutremure de pe planeta. Este o munca full-time de a fi 
vindecator planetar si necesita cai de organizare si de a lucra impreuna. A avut loc o deosebita 
unire si conjunctie de planete in jurul lui 12 ianuarie. In njurul acelei date au fost mari 
oportunitati de rezolvare a polarizarilor ce ranesc aceasta planeta. In aceste timpuri in care 
unitatea globala este necesara, polarizarile creaza diviziune, cand ar trebui ca oamenii sa vina 
impreuna, asa cum faceti voi in unitate cosmica si globala in cadrul proiectului Oraselor de 
Lumina Planetare. Sper ca voi ca vindecatori planetari, ve-ti  accentua armonia globala si 
unitatea globala. Sper, ca voi in Orasele de Lumina Planetare sa demonstrati depasirea 
diferentelor culturale si politice si sa va uniti cu totii intr-o noua uniune de fratie si surori; intr-o 
noua uniune pentru a aduce mai mult echilibru acestei planete. 

 Numai este doar o optiune, daca ar fi bine sa putem depasi polaritatea noastra si a fi in 
armonie. Este necesar pentru supravietuirea acestei planete. Acesta este mesajul ce trebuie 
transmis pe toata planeta; munca impreuna intr-o unitate globala si constiinta si depasirea 
polarizarilor sunt necesare pentru supravietuirea planetei Pamant. Acum, aveti cateva intrebari 
deosebite despre Orasele Surori. Sa va spun din nou, intregul concept al oraselor Surori este in 
plus o manifestare a comunitatilor globale si in plus un exemplu al fratiei sau surorilor globale. 
Am oferit metode de a invata si a aduce mai multa armonie si intercatiune  cu Orasele Surori, 
dar vreau sa subliniez faptul ca voi sunteti pe pamant  si ca sunteti vindecatori planetari. O alta 
metoda la care a facut Ariana sugestie este minunata si apreciez incercarea de extindere a 
conectivitatii cu Orasele Lumina Surori, atat timp cat este in aliniere cu scopul general al 
constiintei unitatii si impartasirea energiilor. Ideea impartasirii energiilor, care este valoarea 
centrala a oraselor Surori, este importanta, deoarece observati deja ca intr-o luna apare o 
problema intr-un loc, iar in alta luna alta problema in alt loc, si asa se schimba mai departe. 
Poate va amintiti ca am spus intr-o intrebare trecuta, “Unde este sigur sa traiesti pe planeta 
Pamant?”. Raspunsul este, acolo unde va conduce Spiritul si intelegeti chiar nu exista locuri 
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sigure, deoarece insulele izolate , ca cele din Bahamas si din Pacific experimenteaza ape 
crescute si in orice loc ati fi are potentialul de a fi slab sau a avea catastrofe. De aceea, ideea 
legata de Orasele Surori este aceea ca aveti conexiunea si astfel orasul Sora va va trimite lumina 
si energie cand aveti nevoie, iar cand nu aveti nevoie si sunteti puternici, puteti imparti/da si la 
alti oameni. Sunt bucuros de faptul ca sunteti capabili sa lucrati cu aceste zone ce au nevoie de 
lumina. 

 Deci, da, puteti lucra cu aceasta noua metoda si sa o faceti in Templul Arcturian. Singura cerinta 
este ca atunci cand faceti transferul de energie si lumina, membrii din ambele locuri implicate 
trebuie sa fie prezenti. Asadar daca vreti sa lucrati cu Santa Fe si vreti sa o faceti in Templul 
Arcturian, trebuie sa aveti un membru din Taos si unul din Santa fe. 

 Am subliniat de-a lungul anilor, faptul ca noi trebuie sa dezvoltam reteaua interactiva a 
intregului proiect al Oraselor de Lumina PLanetar. Fiecare poate avea idei si sa doreasca sa sa 
devina independent. Dar retineti faptul ca intregul proiect al Oraselor de Lumina Planetare este 
o exprimare/ expresie a unitatii globale si a constiintei unitatii. Vreti sa lucrati impreuna. Nu 
este asa de complicat. Aceasta insemna sa dam deoparte competitia si egoul spiritual. 

Eu sunt Juliano. O zi buna. 

 

 

 

 

Retea, Retea, Retea ! 

               In aceste timpuri polarizate si de dezechilibru, reteaua globala a Oraselor de Lumina 
PLanetare cu conexiunile sale interactive ce lucreaza impreuna si impartaseste energii, este 
exprimarea constiintei unitatii globale. Treaba noastra in acest an, este sa continuam sa 
intarim reteaua prin concentrarea noastra pe conexiunile cu fratii si surorile noastre in 
unime, intr-un suport reciproc si prietenie. 

 Cateva lucruri pe care noi le putem face pentru a intari reteaua: 

-Treziti entuziasmul dintre membrii GOF, prin impartasirea propriilor voastre povestiri, 
entuziasm si succese despre proiectul PCOL. Ne dorim ca si altii sa fie inspirati sa creeze 
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Orase de Lumina Planetare in comunitatile lor si sa extinda lumina pe planeta. Recent, 
Orasul de Lumina din Taos a sustinut o adunare a comunitatii despre proiectul PCOL, 
pentru a aduce noi membri. 

 

      

 -Trimiteti lumina in meditatiile voastre, catre Orasele inactive. Adunarea de membri, face 
sa le reintegrati pe acestea inapoi in retea, in aceste momente cruciale. In acest moment, 
avem 64 de Orase Planetare inactive. 

-Faceti un angajament de a participa in tara si la intalnirile globale. Haide-ti sa ne 
cunoastem cu totii si sa impartasim propriile povestiri dspre ceea ce se intampla in PCOL. 

-Luati in considerare vizitarea altor PCOL din GOF. Calatoria catre alt Oras de Lumina 
Planetar facuta de cat mai multi , intareste reteaua globala. Eu voi calatori in New Mexico 
si Arizona in martie, pentru a vizita orasele Taos, Santa Fe, Sedona si Prescott. 

In final, haide-ti sa adoptam frumoasa vizualizare/imagine a retelei, ce ne-a dat-o Juliano in 
meditatiile PCOL. 

“Un exercitiu bun, este sa luati harta globului si sa marcati punctele unde sunt toate 
orasele planetare de lumina si sa o proiectati pe calculator si sa o vizualizati-sunteti un 
grup vizual. Si vedeti linii de energie si grile linii conectandu-se cu fiecare oras de lumina. Si 
voi puteti vizualiza ca aceste linii luminoase de lumina se deschid si trimit energie acestor 
orase de lumina. Acesta este un mod foarte bun de a realiza o meditatie mondiala cu 
orasele de lumina. 

Trebuie sa vedem in realitate conexiunile grile ce se formeaza, asa cum este conexiunea 
grila a celor 12 cristale eterice. Si retineti, asi spune ca cele 12 cristale eterice sunt ca si un 
bypass al meridianelor. Intr-un sens pot spune acelasi lucru si despre orasele de lumina 
planetare. Voi creati un bypass de linii grid de energie, ce formeaza un camp dinamic de 
energie conector, intre fiecare oras de lumina. Acest lucru este foarte important. Este 
important sa vedeti aceste linii de conexiune ca si linii 5 dimensionale. 

Acum, haide-ti sa vizualizam , cat de bine puteti, toate aceste orase de lumina conectandu-
se intr-o retea de linii de energie si lumina 5 dimensionala. Intram in meditatie acum in 
timp ce vizualizam aceasta.(Tonuri). 

Observ acum, conexiunile campurilor de energie luminoasa in retea , pentru o intarire a 
conexiunii oraselor de lumina. Exista orase de lumina inactive  si in meditatiile voastre le 
puteti trimite cu putere camp de energie din reteaua principala. Haideti sa intarim 
reteaua.” 

Sa stiti ca ceea ce faceti voi este sacru. Continuati sa raspanditi si sa impartasiti din 
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entuziasmul vostru, despre efectele pozitive pe care le are proiectul Oraselor de Lumina 
Planetare. 

Urmatoarea intalnire globala a PCOL va fi pe 23 februarie, 2020. Sunteti toti invitati. 
Prezenta voastra binecuvanteaza si intareste reteaua. 

 

Binecuvantari cu Lumina Omega 
Bob Maldonado 

 

 

Sa intalnim Membrii de pe glob 

 

Gary Chaunce (Ohio) 
 

Gary Chaunce (Ohio) 

Dragi Surori si Frati Seminte Stelare, eu sunt Gary Chance din Edon, Ohio. Am trait in statul Ohio 
cam toata viata. Frumoasa mea sotie Debbie si cu mine, tocmai am sarbatorit cel de-al 43-a an 
de casatorie. Suntem binecuvantati cu 2 fete, 4 nepoti si 2 caini, Bear si Wally. Sunt  electrician 
de linie ce sunt pensionat, si lucrez acum cu program redus la ferma de cereale a ginerelui meu. 
Debbie s-a pensionat acum si are grija cu iubire de nepoata noastra cea  mai mica Alaina, in 
timp ce mama ei lucreaza ca Tehnician Radiolog. Trezirea mea a inceput pe cand eram in vizita 
la ferma unchiului meu din Tenesee de Est, in mijlocul anilor 80. Am fost crescut ca si crestin si 
stiam despre ingeri, dar nu am crezut cu adevarat ca oamenii pot vorbi cu ei. Am fost foarte 
uimit, cand intr-o seara, unchiul meu m-a luat deoparte si mi-a spus ca ingerul meu gardian i-a 
spus ingerului sau gardian faptul ca a venit timpul sa ma trezesc catre adevarul despre viata si 
Dumnezeu. In acea saptamana Unchiul meu mi-a prezentat intelegera lui despre adevarul 
relativ, prin carti, notite si desene pe care el le-a studiat de-a lungul anilor. Mai tarziu am aflat, 



 

7 
 

ca el a studiat un curs despre kabbala prin corespondenta, cu durata de 16 ani si despre 
adevarata folosire a Tarotului, de la un grup numit B.O.T.A.(Fondatorii lui Adytum). Mai tarziu 
am urmat si eu acelasi curs, dar dupa 3 ani si jumatate am renuntat. Am ajuns sa fiu coplesit de 
invatarea limbii evreiesti si asocierea corespondentei cu numerele. Oricum, am continuat studiu 
“new age”, metafizica si materiale asemanatoare. A devenit principalul meu hobby si dorinta de 
a cauta adevarul despre viata si Dumnezeu. Cam acum 2 ani am cititi cartea lui David, 
Conectarea cu Arcturienii. Aceasta lectura s-a potrivit foarte bine cu intelegerea mea de atunci 
si astfel m-am inscris in GOF si am mai citit multe din cartile sale. Am vrut sa simt mai mult din 
constiinta unimii alaturi de GOF si am simtit de asemenea o conexiune cu programul de 
biorelativitate. Sunt acum un “prezentator de meditatii” si simt unimea cu voi toti. Speranta si 
dorinta mea pentru toate fiintele de pe aceasta frumoasa planeta, este sa vedem lumina 
adevarului si sa pasim unul langa celalalt, noi toti in Pace-Iubire-si Armonie. 

Iubire tie si la tot ce iubesti, Gary si Debbie 

 
 

 

 

Consilierea semințelor stelare 
 

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

 
Dragă Gudrun, 

poti sa imi explici diferenta dintre co-dependenta si compasiune? 

Doar Curios. 

Draga Curios, 

Linia de demarcatie dintre cele doua este factorul motivational. Acesta este modul cel mai 
simplu de a face diferenta. Compasiunea apare dintr-o conexiune cu o constiinta extinsa si o 
combinatie de iubire(energia inimii) si  mintea(intentia). Co-dependenta se bazeaza pe frica, pur 
si simplu. Co-dependenta este o maladie adaptiva, o abilitate copiatoare de a fi intr-un sistem 
disfunctional. Poate parea utila, dar in realitate este o cale de a controla o situatie scapata de 
sub control si distructiva. 

Alt mod de a discerne daca esti co-dependent mai degraba decat sa fii compasional, este 
factorul “R”, asa cum il numesc eu! Simti ca esti plin de resentimente/suparare? Actionezi pe 
baza de vina sau frica, iar apoi ai un resentiment, deoarece simti ca ti-ai depasit propriile 
bariere? Te simti folosit? Iti multumesc pentru intrebarea buna. Sunt multe de spus despre 
aceasta chestiune, dar cred ca ajuta sa fii precis si simplu. Sper ca aceasta ti-a fost util. 
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Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 
 

Raportul Consiliului Batranilor 

 

Consiliul Batranilor a fost creat acum 6 ani. Membrii acestuia sunt membrii vechi ai 
GOF, ce s-au intalnit lunar pentru meditatii si discutii. 

Ghizii ne-au sugerat sa aducem impreuna un grup de “batrani” pentru a realiza cateva 
scopuri: 

1-Sa evalueze situatia lumii fata de ascensiune si sa lucreze cu energia 5 dimensionala. 

2- Sa asigure o legatura intermediara intre Consiliul Galactic si Pamant. 

Aceasta este o dezvoltare uimitoare. Ce este Consiliul Galactic? Consiliul Galactic este 
format din Maestrii Ascensionati din toate zonele galaxiei, ce se intalnesc si evalueaza 
dezvoltarea spirituala a tuturor formelor de viata superioare din galaxie. Ei au rolul de 
Ghizi si Invatatori pentru cautatorii spirituali, in dezvoltarea planetelor lor. Noi 
credem, ca uneori Consiliul Galactic are puterea de a interveni asupra Pamantului, mai 
ales atunci cand pare sa aiba loc rapid o catastrofa,  ce ar putea distruge planeta. 

Ghizii Ascensionati ce sunt in Consiliul Galactic: Sananda, Juliano, Ptaah, Sanat Kumara 
si alti membri ai Fratiei/Surorile Albe. Inca invatam despre modul lor de functionare si 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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despre ce putem face pentru a fi mai aproape de munca lor. Juliano ne-a spus, ca 
acum exista peste 5000 de planete cu forme de viata superioara, in galaxia noastra. 
Daca aceasta este adevarat, atunci Consiliul Galactic ar avea o sarcina uriasa de a 
supraveghea dezvoltarea spirituala a tuturor acestor planete. De-a lungul anilor, noi 
Consiliul Batranilor, am realizat o supraveghere a membrilor nostri, pentru a estima 
stadiul planetei la ascensiune si pentru Dimensiunea a5-a. Rezultatele supravegherii 
au fost diferite. Se pare ca in general, miscarea spirituala din lume, este in continuare 
limitata la un mic procent de oameni de pe planeta. Pe masura ce criza planetara se 
inrautateste, a fost anticipat ca mai multi oameni vor cauta raspunsuri spirituale la 
problemele de nerezolvat cu care se confrunta. Asa cum spune Juliano, schimbarea 
evolutiei oricarei specii apare numai printr-o criza. Noi suntem cu siguranta intr-o criza 
planetara acum, dar din nefericire observam si o deosebita negare a posibilitatilor si 
pericolului cu care ne confruntam. Noi ca si CEO , suntem pregatiti sa promovam si 
ajutam la activarea unei treziri spirituale pe planeta. 

. 

 

 

 

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

Grupului Celor Patruzeci între 18 ianuarie 2020 și 18 februarie 2020. 
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Birgit Smothers  

Coordonator de grup în SUA 

birgit@groupofforty.com  

 

 

Din Lectura lui Juliano 2012, channel de David K. Miller 

 

             Aceasta,ma conduce la gandul, de cat de mult este nevoie de voi pe aceasta planeta. 
Una dintre contradictiile Ascensiunii, este aceea ca in timp ce voi va cresteti constiinta si va 
pregatiti pentru Ascensiune, de fapt voi deveniti o persoana mai valoroasa in dimensiunea a 3-
a. Pe masura ce va cresteti constiinta, atunci incepeti sa participati in constiinta de grup ce 
poate schimba evolutia Pamantului. Voi puteti de asemenea participa in evolutia umanitatii si 
de asemenea voi deveniti capabili sa participati la constiinta ce practica biorelativitatea prin 
comunicatie telepatica cu Pamantul, pentru a sustine schimbarea pe Pamant. 

Cand ascensionati, atunci cine va va lua locul? Cine va continua lucrarea voastra? Acesta este un 
echilibru interesant, deoarece s-a sperat ca in acest moment pe Pamant vor fi mai multi oameni 
pregatiti pentru Ascensiune. Poate gasiti acest lucru surprinzator, deoarece sunteti foarte 
pregatiti pentru Ascensiune. Sunteti prinsi in energiile Ascensiunii. Sunteti atat de dedicati 
acestor energii! Ati crede ca vor fi mai multi oameni pentru Ascensiune, mai ales ca haosul pe 
planeta creste. 

Din acest motiv Ascensiunea va fost prezentata ca va fi in trei valuri. In primul val vor fi doar 

mailto:birgit@groupofforty.com
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cativa oameni, un numar mic ce va intelege si va fi capabil sa foloseasca tehnologiile spirituale, 
ca proiectia cu gandul si pulsarea si shimmering-ul, pentru a participa la Ascensiune. Dupa 
primul val, vor fi de 8 pana la 10 ori mai multi oameni ce vor fi afectati. 

Acest lucru cred ca trebuie sa fie clarificat, deoarece multi oameni ar intreba, “Daca eu 
ascensionez, familia mea se va pierde. Daca eu ascensionez, nu va mai fi nimeni care sa aiba 
grija de restul familiei mele. Sau poate vor fi si alte posibile catastrofe.” De fapt, Ascensiunea 
este activarea energiei pentru cei care nu au ascensionat. Cu alte cuvinte, Ascensiunea creeaza 
o bula pozitiva de energie, pe care cei din preajma voastra o vor percepe. Cei din jurul vostru 
vor primi o energie pozitiva datorita ascensiunii voastre si de aceea ei vor fi influentati pozitiv 
de catre ascensiunea voastra. 

Va rog sa intelegati ca voi sunteti in serviciu acum. Voi sunteti in serviciu datorita starii voastre 
superioara de constiinta. Voi sunteti in serviciu. Cand veti ascensiona, energia voastra va 
influenta pozitiv pe cei ce mai sunt inca aici pe planeta. De asemenea intelegeti ca datorita 
faptului ca voi realizati acest nivel de serviciu, voi singuri v-ati dedicat acestei lucrari spirituale. 
Voi intelegeti ca este nevoie de voi aici si de aceea aceasta este contradictia. Contradictia este 
ca voi doriti sa ascensionati si sa mergeti in dimensiunea a5-a. Pe de alta parte, este nevoie de 
voi aici. Cum abordati aceasta situatie? Raspunsul este sa urmati Vointa Divina. Raspunsul este 
sa va inlaturati sau sa excludeti egoul. 

Cateodata exista un pericol la acest moment al ascensiunii, deoarece oamenii devin dedicati 

egoului. “Voi ascensiona. Nu mai trebuie sa fac aceasta munca mai departe. Sunt o persoana 

speciala.” Exista multe variante de interpretare intr-un mod egotic a Ascensiunii. Una dintre 

variante de interpretare prin ego, este sa spuneti, “Trebuie sa ascensionez pe 21 Decembrie.” 

Sau “ Voi ascensiona in acest an sau la aceasta data.” Atunci ii dati egoului interpretarea, in loc 

sa spuneti fara ego: “Eu sunt aici in serviciul Divin. Sunt aici cu toata aceasta lumina 5 

dimensionala si servesc un scop Divin si sunt dedicat procesului Ascensiunii si se va intampla 

exact la momentul potrivit pentru mine si planeta.” Acestea sunt doua viziuni diferite de 

abordare a Ascensiunii. 

 

 

 


