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Ecocidul si repararea Pamantului  
de  David K. Miller 

 

Ecocide se defineste ca fiind distrugerea biosferei planetare de catre specia dominanta 

de pe planeta, in cazul nostru umanitatea. Au existat pe Pamant civilizatii in trecut, cum ar 

fie Maya, care abuzat pamanturile prin suprasolicitare. Ei au cultivat abuziv plantele si 

padurile lor, ceea ce a condus la seceta si lipsa de hrana. Aceasta a contribuit la caderea 

propriei societati. In comparatie cu distrugerea mediului in civilizatia Maya, ecocidul actual 

in civilizatia noastra are loc pe mai multe niveluri si din mai multe surse. Pe langa 

suprasolicitarea terenurilor agricole si distrugerea padurilor, avem si problemele radiatiei 

si contaminarii, a incalzirii globale prin efectul de sera, poluarea raurilor si cailor de apa cu 

deseuri industriale si multe altele. In plus fata de toate acestea, avem si problema 

suprapopularii planetare. In mijlocul tuturor acestor probleme, facem experienta unei 

extinctii subite si rapide si a multor specii de plante si animale in jurul gobului, care sunt 

un rezultat direct al activitatilor ecocidului. Multe dintre aceste plante si animale sunt 

necesare pentru hrana noastra. 

 

Este ecocidul o parte din ADN-ul umanitatii? Cuvantul «ecocid» este derivat din cuvantul 

suicid. Pamantul este singura specie cunoscuta pe Pamant care comite suicid si de 

asemenea singura specie cunoscuta care poarta razboi reciproc in masa, savarsind astfel 

homicid (poate mai exista si alte specii care poarta razboi impotriva propriei specii, de 

exemplu furnicile). Cum trebuie sa intelegem acest fenomen al distrugerii biosferei? 

Kabbalah spune ca umanitatea are o inclinare pentru a face bine (Yetzer Ha -Tov) si una 

pentru a face rau (Yetzer ha-rayah). Trebuie sa exprimam si sa cultivam inclinarea 

noastra catre a face bine prin serviciu, caritate si in munca noastra de a repara biosfera. 
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Practica de a face bine este ca un exercitiu a unui muschi spiritual. Cu cat facem mai 

multe exercitii cu acest muschi, cu atat mai puternica este inclinarea de a face bine. Iar cu 

o astfel de inclinare puternica pentru a face bine, putem sa depasim inclinarea de a face 

rau si astfel sa ajutam umanitatea in directia necesara a repararii si vindecarii lumii 

(Tikkun Olam). 

 

 

 
 

Raport martie 2021 

Nivelul entuziasmului pentru proiectul nostru ramane unul foarte 

inalt. In ianuarie am activat orasul de lumina planetar Vincente 

Lopez in Argentina, de asemenea si York in Marea Britanie.In 

februarie am activat Palmira in Columia si vom activa mai departe 

inca 2 PCOL in Havana Cuba si Perth Australia in martie, precum 

si sunt planificate Quito in Ecuador si Costa Rica in aprilie  

 

Intalnirea trimestriala in limba spaniole pe 21.02.2021 a avut un 

mare succes. La intalnire, orasul de lumina planetar Santiago de 

Cali din Columbia a facut o prezentare a acestuia impartasind 

schimbarile pozitive care au avut loc de la activarea acestuia. 

Suntem o familie globala si suntem mereu interesati sa aflam mai 

multe despre orasele de lumina din proiectul nostru la nivel 

mondial si mai ales despre efectele pozitive care s-au creat prin 

activarea acestora. 

   

Sylvia Granados, coordinator PCOL Guadalupe din Costa 

Rica a impartasit aceste experiente la ultima ei vizita la vulcanul 

Poas in Costa Rica: 

 

David K. Miller 

Founder Group of Forty 

davidmiller@groupofforty.com 
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“Va scriu sa va impartasesc ca duminica 7 membrii a grupului de 

40 de aici si ai orasului de lumina planetar Guadalupe au participat 

la meditatie cu energiile cristalului eteric arcturian din Vulcanul 

Poas. A fost minunat. Puterea si energia emanata de cristal ne-a 

adus pe toti intr-o stare de extaz in campul energetic 5D. Meditatia 

pe care am facut-o ne-a conectat cu atat de multe lucruri minunate 

care cristalul le aduce, combinat totul cu energie cristalului de Mt. 

Shasta California pentru ca acesta lucreaza in conjuctie cu cel de 

la vulcanul Poas dar si cu alte energii ale cristalului care erau 

prezente, in plus fata de maestrii si ghizii prezenti.  

 

La sfarsit cand am finalizat meditatia, campul energetic 

electromagnetic a fost foarte puternic. Unii dintre noi au avut 

senzatii de ameteala pana cand ne-am ancorat iar cu Mama 

Pamant. Ni s-a oferit incarcaturi energetice deosebite, mai multi 

membrii au perceput acest lucru. De exemplu Michelle, cand a 

coborat din masina, a avut un soc electric cand am atins marginea 

masinii. Alex a spus ca atunci cand a ajuns acasa si s-a bagat in 

par, a vazut licariri de curent in campul sau energetic si ca a simtit 

aceasta cel mai intens in spirala fluxului energetic. A fost foarte 

frumos, a fost o zi senzationala.“ 

 

Fernando Uribe, coordonatorul PCOL din Santiago de Cali a raportat privind 

progresele din acest oras de lumina planetar: 

  

“Orasul de Lumina Planetar Santiago de Cali a fost activat la 21.11.2020. Sa 

percepem ceva schimbari in oras nu a fost usor, pentru ca traim intr-o situatie 

planetara care impacteaza viata, legaturile si coexistenta oamenilor. Totusi 

am perceptut schimbari subtile in vibratia locurilor din oras unde circulam si 

care s-au manifestat in zile de calm, dar si in atitudinea de zi cu zi a 
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oamenilor in raza noastra de actiune intampinand situatia curenta intr-un mod 

pozitiv. 

 

Am decis sa consultam observatorul social al orasului si am gasit o 

schimbare foarte seminificativa care ne-a atras atentia in mod deosebit, si 

anume ca orasul nostru Santiago de Cali acopera un procentaj de 23% in 

numarul de omocideri in capitala si 9% la nivel de tara si ca s-a redus cu 

3,7%, reducere care a fost subliniata cu comentariul: cea mai inalta reducere 

de numar de omocideri care a fost inregistrata in capitala in general. In 

general reducerea numarului de crime este normal din cauza masurilor luate 

impotriva pandemieo, dar conform perioadei inregistrate si comparand cu 

celelalte orase, aceasta ne conduce la concluzia ca aceasta s-a datorat 

activarii ca oras de lumina, acum 3 luni, prin care s-a ridicat nivelul de 

vibratie, pentru ca orasul Cali este unul dintre cele 4 orase care a inregistrat 

cea mai mare violenta in tara multi ani de zile. In ceea ce priveste numerele, 

se poate vedea ca a fost facuta o diferenta in comparatie cu celelate parti ale 

capitalei prin minunata energie care actioneaza in acest loc. 

 

Asadar au exista fara indoiala schimbari in nivelul de vibratie al orasului, 

unele foarte evidente asa cum am mentionat la inceputul raportului dar si 

unele mai subtile. Privind aceast tema, vrem sa mentionam ca in spatiul si in 

casa coordonotarului PCOL din Cali, unde s-a tinut intalnirea pentru 

ancorarea cristalelor si activarea orasului, un pom de papaya a fost plantat 

care a crescut de atunci foarte bine si este incarcat cu 40 de fructe si 

continua sa infloreasca. Aceasta este ceve neobisnuit pentru ca plantele de 

papaya, dupa cum se cunoaste, cresc abia in termen de 3-5 luni si dau fructe 

abia dupa un an de la plantare. 

 

De la activarea orasului de lumina planetar, fiecare dintre membrii nostrii a 

avut experiente personale inaltatoare datorita ridicarii nivelului de energie. In 

general, a fost o experienta care ne-a permis sa ne conectam cu lumina, cu 

armonia personala si planetara. 

 

Am mai pus si urmatoarele intrebari: cum puteti determina ca munca 

voastra in cadrul PCOL ridica coeficientul de lumina spirituala a zonei? 

Ce ati observat? 

 

Este o intrebare foarte interesanta care il priveste mai intai pe coordonator 

care nu si-a putut imagina cum se poate face acest lucru si care l-a condus 

intr-o cercetare si cautare in experienta personala pentru a da raspunsul, iar 

in final am putut da un raspuns pozitiv cu o imbunatatire de 37% a 
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coeficientului spiritual al orasului Santiago de Cali. 

 

Le multumim Sylviei si lui Fernando pentru rapoartele lor si incurajez pe toti 

sa imi trimiteti povestile cu impresiile si experientele voastre, astfel incat sa le 

putem impartasi cu intreaga familie GOF. Haideti sa privim atenti la 

schimbarile care au loc acum in orasul nostru de lumina planetar si fie ca 

gandurile si energiile noastre sa sprijine acest schimbari pozitive care au loc. 

Insamantam acum semintele pentru viitorul Pamant. 

 

Aveti grija sa veniti la intalniriile noastre globale in reteaua oraselor de 

lumina planetare. Suntem o familie si vrem sa ne ajutam reciproc in 

procesul de vindecare planetara. Pe masura ce suntem din ce in ce mai 

mult impreuna si ne apropiem, construim o constiinta unitara si ne dam 

putere reciproc si retelei globale pe care of formam. 

 

Multumesc pentru participarea voastra minunata! 

Binecuvantari, 

Bob Maldonado 

 

 

 

  
 

 

 

 



 

6 
 

Sa intalnim membrii din intreaga lume 

 Pepe Lema 

Eu sunt Pepe Lema si traiesc in San Martin de los 
Andes in Argentina. Acesta este un oras in nordvestul 
Patagoniei, in Argentina. Sunt coordonatorul grupului 
din aceasta zona. Orasul se afla la malul lacului Lácar. 
Este o zona deosebit de frumoasa in Argentia si, asa 
ca si Grose Valley, in Australia, arcturienii iubesc 
acest loc in mod special. Primul cristal arcturian care a 
fost ancorat pe Pamant a fost cel de la Lago Puelo in 
anul 2002. Lago Puelo se afla cam la 350 km la sud 
de San Martin de los Andes. Juliano a spus ca «Lago 
Puelo este foarte aproape de Mama Pamant si este 
usor sa se comunice telepatic cu Mama Pamant in 

acest loc, pentru ca Mama Pamant este mai deschisa in acest loc si se poate 
vorbi cu ea despre toate lucrurile, nu numai despre lucruri locale».  
 
Am activat orasul de lumina San Martin de Los Andes in 2010. Am inteleg 
valoarea si responsabilitatea mentinerii unui Oras de Lumina Planetar si felul 
in care influenteaza energia comunitatii, a mediului si propria noastra viata. 
Suntem binecuvantati de asemenea cu o Scara de Ascensiune aici in San 
Martin de Los Andes. In 2011 Juliano si arcturienii au ancorat un cristal eteric 
arcturian. Juliano a spus: «Trimitem aceasta copie eterica a cristalului 
arcturian sa fie coborat in cristalul de la Lago Puelo. Noul duplicat a fost 
coborat si multe seminte stelare se afla acolo si simt cum energia devine mai 
puternica si mai elevata. Acest cristal aduce multa bucurie si entuziasm 
pentru ca acest cristal reprezinta manifestarea energiilor pentadimensionale 
pe Pamant.» Noi, vindecatorii planetari arcturieni din San Martin de Los 
Andes in Argentia, suntem foarte bucurosi sa facem parte din Grupul de 40 si 
simtim in inima noastra conexiunea cu fiecare dintre voi. 
 
Eu iubesc arcturienii. Acestia sunt familia mea galactica de lumina. Ma 
focusez pe ei dimineata si seara. In 1998 l-am intalnit pe David si am inceput 
sa lucrez cu GOF din 2002. Din acel moment acestia au devenit o parte din 
inima mea. Obiectivul meu in aceasta viata este sa ascensionez si sa ajut 
Mama Pamant in ascensiunea ei. Aceasta legatura si relatie cu familia 
noastra de suflete stimuleaza coheziuna si unitatea in grupul de 40, 
promovand o putere Arcan a gandurilor deosebita si un coeficient de lumina 
spirituala inalt in fiecare dintre noi. Pentru aceasta suntem foarte 
recunoscatori, lui David si tuturor celor care citesc aceste randuri, pentru 
ajutorul adus in a intelege care es misiunea in aceasta viata, facandu-ne sa 
ne simitim ca suntem cu totii uniti in aceasta misiune galactica pentru 
ascensiunea personala si planetara pe Pamant. 
 
Pepe Lema 
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PCOL San Martin de los Andes 
 
Acum 8 sau 9 ani Juliano ne-a rugat sa definim impreuna misiunea orasului 
nostru de lumina planetar. 
       
Misiunea orasului de lumina planetar SAN MARTIN DE LOS ANDES  
 
Cristalele de la Lago Puelo si Serra da Bocaina sunt radacinile Arborelui 
Vietii Planetar si ancoreaza si manifesta energie pentadimensionala. Orasul 
de Lumina Planetar San Martin de los Andes are responsabilitatea de a:  
 

• ajuta la manifestarea energiilor pentadimensionale din cristalele 
eterice arcturiene, sa avem grjia ca fluxul energetic in Arborele 
Vietii Planetar sa fie unul puternic si atfel intregul arbore cu cele 
12 cristale eterice incepand de la radacina la coroana sa sa fie 
activat si sa vibreze puternic. 

 

• lucra la interactiunea dimensiunii a 5-a cu noosfera, biosfera si 
cu spiritul mamei Pamant.  

 
• Crea und camp unitar de constiinta, sa il extindem in intreaga 

retea energetica a Oraselor de Lumina Planetare si astfel sa 
sustinem un nou nivel de constiinta pentru intreaga umanitate 
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Consilierea semințelor stelare 
 

 

Draga Gudrun, 

 

Cred ca ma aflu intr-o situatie neobisnuita, relationand-o la timpurile prin care trecem. Imi este 

mai bine decat oricand am fost inainte! Traiesc comfortabil si toate nevoile mele sunt implinite. 

Traiesc pe baza unei mosteniri generoase care imi permita sa donez fonduri mai multor 

organizatii locale. Limitarea interactiilor sociale mi-a dat posibilitatea sa ma focusez mai bine. 

Nu ma mai incurc in relatii cum o faceam inainte. Majoritatea interactiunilor mele sunt online prin 

zoom ceea ce ma ajuta sa monitorizez cat de mult sau bine pot sa ii tolerez pe ceilalti. Daca ma 

simt coplesit(a), pur si simplu apas pe butonul de mut si imi inchid camera! Pot sa ma ridic si sa 
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ma plimb si sa fac tot ceea ce am nevoie pentur a ma echilibra. Imi place sa interactionez cu 

unii oameni si am prieteni dar realizez cat de benefic este timpul in singuratate. Grija mea este 

insa, daca ma transform intr-un/o pustinc(a)? Ar trebui sa ma fortez sa fiu mai mult in public si 

afara din spatiul meu? Imi daunez sanatatii mele mintale? 

 

Ingrijorat(a) 

 
 

Draga ingrijorat(a),  

 

Presupun ca ai o forma slaba de deficit de atentie (Attention Deficit Disorder  ADD) sau te afli 

intr-un spectru autistic. Multi copii acum care au aceste probleme merg bine inainte cu scolarea 

online de acasa pentru aceleasi motive numite de tine. Cred ca inveti cum sa te organizezi si sa 

iti reglezi mai bine viata ta emotionala in contextul circumstantelor prezente. Stiu ca ii ajuti multi 

pe ceilalti si cred ca nu trebuie sa iti faci griji ca ar putea exista daune la sanatatea ta mentala. 

Inveti mai multe despre tine si cum sa te descurci mai bine cu aceasta lume. Te rog nu te 

judeca sau compara cu altii. Traiesti in gratie divina si in recunostiinta unei karme bune.  

 

Bucura-te de binecuvantarile unei vieti linistite si bune. 

 

Binecuvantari,  

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

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

Grupului Celor Patruzeci între 18 februrie 2020 si 18 martie 2021. 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Birgit Smothers  

Gruppen Koordinatorin 

birgit@groupofforty.com 

 

 

 

 

    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 

mailto:birgit@groupofforty.com
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cunostiinta aceasta lectura. In plus vom adauga si informatii actuale asupra rotii medicinale, 

transmise noua de catre Juliano. 

 

Partea a 6-a din 10: 

 

Una dintre ideile convergentei armonice, cum este 11.11.2011 sau 12.12.2012, dar si prin alte 

exercitii, este sa se trimita lumina armonica astfel incat fiintele inalte sa continue sa fie 

atrase si sa vina pe aceasta planeta. Asta este una din misiunile voastre principale, ale 

semintelor stelare, adica sa contribuiti si sa dezvoltati noi tehnici pentru a folosi energia din 

alinierile armonice si forta de atractie armonica. Una din cele mai bune unelte pentru aceasta 

este roata medicinala. 

 

Voi da cuvantul mai departe pentru urmatoare parte din lectura lui Chief White Eagle. Eu sunt 

Juliano, o zi buna. 

 

Hey ya ho ya hey ya! Hey ya hooooooooo.  

Salutari. Toate cuvintele mele sunt sacre. Eu sunt Chief White Eagle. Ma bucur de aceasta 

oportunitate de fi impreuna cu voi. Vreau sa mentionez ca acum cream impreuna cu voi un 

minunat cerc deasupra acestei planete. Noi, nativii, maestrii ascensionati, stramosii nostrii, 

bunicile si bunicii nostrii continua sa participe intr-o roata medicinala mareata deasupra acestei 

planete.  

 

Noi ne aflam in dimensiunea a 5-a, si cu munca noastra, interactionam sa coboram puterea 

luminii armonice despre care a vorbit Juliano. Ne dorim ca vo sa participati in aceasta roata 

medicinala gigantica, una care cuprinde intregul Pamant. Vrem sa continuati sa construiti roti 

medicinale de-alungul globului in toate regiunile diferite in care puteti ajunge. Trebuie sa intariti 

puterea oraselor voastre de lumina planetare. Vreti sa atrageti mai multi oameni si lucratori intru 

lumina. Una din caile prin care puteti sa faceti acest lucru este de a folosi roata medicinala.  

 

Vreau sa spun ca in invataturile noastre, roata medicinala este un loc sacru. Roata medicinala 

este un mare cadou pe care l-am primit, iar acum voi aveti abilitatea de a crea un spatiu sacru si 

sa va construiti si activa propria roata medicinala. Puteti sa folositi acel loc sacru, puteti sa va 

focusati puterea voastra in ea. Roata medicinala poate amplifica si ridica puterile voastre 

mentale si de focusare legate de energia armonice. Roata medicinala este o roata a armoniei, 

armonia este opusul polarizarii.  

 

Cu totii ati facut destul experienta polarizarii. Stiu ca multi dintre voi v-ati dat seama cat de mult 

va oboseste aceasta polarizare. Ea consuma toate sistemele. Imbratisati orice oportunitate de a 

face experienta armoniei. Fiti constienti ca roata medicinala poate sa va asiste in a experimente 

armonie in ciclul personal de incarnare, cu Pamantul si cu galaxia. Suntem foarte interesati in 

munca cu roata medicinala pentru a crea o energie armonioasa pentru Pamant. Stim ca 

rugamintele noastre pot sa fie mai puternice cand sunt facute in roata medicinala.  

 

Vad multe roti medicinale noi care sunt create in jurul planetei. Vad multe roti medicinale 

existente in grupul de 40 care se pot conecta. Ganditi-va acum la roata voastre medicinala 

personala, stiu ca multi dintre voi ai una in acest moment, ganditi-va la ea acum in acest 
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moment. Daca nu aveti o roata medicinala, vizualizati unde ati ancora-o si activa-o. O puteti 

pune in casa voastra, chiar in sufrageria voastra, sau in curtea voastra. Vizualizati roata 

medicinala pe care o aveti sau o veti avea, conectati-va cu acea lumina armonica si energia din 

acea roata.  

 

Fie ca acea lumina si energie din roata voastra medicinala sa radieze si sa emane in intreaga 

planeta. Lasati-va roata medicinala sa emane si in afara Pamantului in eter, astfel incat sa fiti 

capabili sa atrageti energii inalte de vindecare personala in aceasta incarnare dar si alte puteri 

inalte planetare pentru vindecarea Pamantului, misiune pentru care ati venit aici. 

 

Folositi roata medicinala pentru a atrage asadar mai puteri pe care le dezvoltati pentru a face 

experienta conexiunilor galactice si pentru a atrage o energie galactica mai inalta.  

Hey ya hooooo. Hey yaaa hoooo. Hey ya hooo 

 

Suntem cu totii o familie. Eu sunt White Eagle. Ho!  

 

 
 

 

  
GOF clubul de lectura 

Kabbalah si ascensiunea 

capitolul 18 

de David K. Miller 

 

 

 

In afara de misiunea de munci asupra noastra si de a indeparta blocajele interoare, cum 

lucreaza lumina voastra pentru vindecarea Pamantului? 

Stiu ca va dati seama ca misiunea voastra nu este nu numai de a munci asupra propriei 

persoane si sa va indepartati blocajele interioare, dar va aflati aici intr-o misiune care a fost 

numita «munca intru lumina» si ca aceasta va ajuta la vindecarea planetara. Multi dintre voi ati 

lucrat atat de frumos pentru a trimite aceata energie de vindecare Pamantului. Multe dizastre au 

putut fi prevenite sau temporar amanate din cauza muncii pe care o faceti si vibratiilor pe care 

oameni ca voi sunteti capabili sa le trimiteti in Pamant. 

 

Potentialul pentru devastarea pe Pamant este foarte inalt in acest moment. Exista atat de multe 

locuri care sunt gata sa explodeze politic, economic si geologic, si asta nu include energia care 

vine din afara sistemului solar, cum ar fi in forma de asteroizi.  

 

Daca Pamantul sufera, cum putem sa o ajutam? 

Da, Pamantul sufera. In acelasi timp, pe masura ce sunteti capabili sa va curatati de unele din 

«imperfectiunile» proprii, veti putea fi vase de lumina mai potrivite. Veti putea fi mai bine 
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focusate pe a juta Pamantul trimitind energie in multe forme ale dragostei si sa aveti grija de 

Pamant cat de bine puteti. Poate sa fie si ceva foarte simplu, cum ar fi sa ridicati de pe jos o 

bucata de hartie sau plastic pe unde treceti, in timp ce ii spuneti interior Pamantului «Fac asta 

pentru ca te iubesc». Acel mic gand poate sa fie foarte puternic, mai ales in mintile oamenilor ca 

voi care devin vase de lumina si care o pot focusa. Ce ati mai putea face este de a focusa 

energia si de a o trimite inapoi. Va cer acum sa trimiteti dragoste Mamei Pamant. Se descurca 

inca destul de bine, tinand atatea suflete pe aceasta planeta. 

 

Exista insa multi care o distrug in diferite feluri. Exista multe incendii care au loc acum pe 

planetar, unele de care nici macar nu stiti ca au loc. Exista multa poluare in oceane, oceanul 

continua sa moara in acelasi ritm rapid in care stiti ca mor padurile. Extinderea zonelor curate si 

deschise ale oceanului scade intr-un ritm foarte rapid.  

 

Carte sunt gandurile si mesajul de la Sananda pentru ajuta la vindecarea si curatarea 

mamei Pamant? 

Decideti-va sa nu raniti sau sa faceti rau planetei. Cand curatati Pamantul, trimiteti acest gand 

Pamantului: «Fac aceasta pentru ca iubesc Pamantul». Este o afirmatie foarte puternica. O 

parte din mesajul lui Sananda este «Iubeste-ti vecinul cum te iubesti pe tine», iar acest mesaj 

mai extins este «Iubeste Pamantul precum propria mama.». Aveti grija de mamele voastre, nu? 

Cei mai multi dintre voi ati face acest lucru fara sa va ganditi la asta, iar mamele voastre 

apreciaza acest lucru. Sa aveti grija de Mama voastra Pamant, asadar, este dintre cel mai mare 

cadouri pe care i-l puteti face. 

 

 
 

 

 

Jane Scarratt 

Nationale Koordinatorin für Australien 

Für die Gruppe der Vierzig 

janescarratt@gmail.com 
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