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Sananda, despre Coronavirus si Sistemul Imunitar al Umanitatii 

Sananda, channeled through David K. Miller 

 

Coronavirusul devine mai puternic si mai periculos, deoarece sistemul imunitar al 

umanitatii este slabit. Are un nivel ridicat de agresivitate, dar faptul ca sistemul imunitar 

este slabit il face pe om si mai sensibil. Sistemul imunitar al omului este slabit datorita 

utilizarii ridicate a antibioticelor, a pesticidelor din hrana, utilizarii plasticelor si a altor 

chimicale ciudate, folosite din motive militare dar necunoscute de marea parte a societatii 

si utilizarea solventilor pentru curatare. 

Sistemul imunitar este ca o cascada, deci daca sunteti expusi la pesticide, radiatii, solventi 

si chimicale, corpul trebuie sa lupte pentru eliminarea acestora, iar atunci cand apare o alta 

amenintare ca si coronavirusul, corpul are o protectie scazuta, o abilitate scazuta de a se 

apara singur fata de un virus, dar un sistem imunitar puternic ar face fata acestui lucru. Asi 

spune ca acest Coronavirus este un fel de varf al ghetarului, in termeni de probleme ale 

imunitatii cu care se va confrunta umanitatea. 

Ce se va intampla cu umanitatea ca urmare a acestui virus? Cred ca undeva intre 6 si 8 luni 

va exista posibilitatea de a-l controla si probabil in 12 spre 16 luni vor avea vaccinuri si va fi 

sub control. Dar aceasta este peste mult timp de astazi inainte, iar acesta va crea o mare 

problema de sanatate. 

Va fi o perioada de timp in care acesta va fi inactiv, dar apoi va reveni in anul urmator, 

2021. Cred, ca in cele din urma se va descoperi un leac si se va dezvolta un vaccin. Dar din 
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nou va spun, ca acesta este doar un virus din multele cu care se va confrunta umanitatea, 

iar scopul este de a admite ca exista o problema de imunitate in structura genetica a 

umanitatii, datorita contaminarii, poluarii, chimicalelor si a nivelului de radiatii ce nu a mai 

existat. Ati fi socati daca ati intelege cu adevarat, cata contaminare exista acum in fiecare 

corp uman. Ati fi socati daca noi am putea sa analizam aerul pe care fiecare il respira vs. 

aerul pe care oamenii il respirau acum o suta de ani. Este fara precedent, in termeni ai 

structurii nivelului de protectie pe care umanitatea il are disponibil pentru a invinge sau a 

se apara de acest virus. 

 Intotdeauna exista speranta si solutii. Intelepciunea spirituala si conexiunile cu 

energia cinci dimensionala poate aduce solutii. Atunci cand exista mai multa disperare, 

atunci apare si mai multa deschidere catre spiritualitate si catre solutii spirituale. 

Slabiciunea sistemului imunitar va fi o problema deosebita pentru generatiile viitoare. De 

aceea voi trebuie sa aveti un sistem imunitar puternic pentru a putea supravietui in anii 

urmatori. Constiinta superioara si un sistem imunitar superior pot lucra impreuna pentru a 

va face puternici. 

 

 

Channeling-uri din trecut ale PCOL 

Din "Momentul Ascensiunii ", December 2013 

De David K. Miller 

In momentul ascensiunii, exista o putere superioara. Exista cai de creare a acelui moment de 

intersectie a dimensiunilor. Anumiti maestrii iluminati pe care i-am mai mentionat, au facut 

acest lucru. 

Jesus/Sananda a facut acest lucru. Mai sunt si alti oameni ce se afla pe aceasta planeta si au 

ascensionat. 

La ascensiunea ce urmeaza, veti avea nevoie de o ridicare/avant de energie pentru a putea 

incheia acest proces. Cand primiti acest avant/surplus de energie, vreau ca voi sa intelegeti ceva 

foarte important. Voi instantaneu veti avea puterile voastre crescute. Instantaneu veti avea 

crescute puterile voastre spirituale. In momentul ascensiunii, puterile voastre de teleportare, 

de telekinezie, ce este abilitatea de a muta obiectele cu mintea, abilitatea de bilocare, de 
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shimmer, abilitatea voastra de a face exercitiul Oul Cosmic vor fi crescute dramatic. 

Acum unii dintre voi va sismtiti foarte dual. Unii poate va simtiti mai greoi. Va simtiti poate 

incarcati de problemele de pe Pamant. Poate nu va simtiti spirituali sau energetici. Dar nu 

acestea vor fi senzatiile voastre atunci cand vine Ascensiunea, deoarece in momentul acela fara 

de timp va veti simti atat de energizati, atat de plini de viata, atat de plin de puteri spirituale. 

Veti avea avea nevoie de toate aceste puteri spirituale deoarece va veti teleporta  singuri, veti 

folosi puterile telekineziei si teleportarii si ale bilocatiei, pentru a va transfera de pe Pamant.  

Ideea transferarii corpului este una complicata. Sunt doua tipuri de abordari de baza la aceasta 

situatie. Prima situatie este, ca atunci la momentul ascensiunii, cu aceste puteri crescute mai 

inta va veti biloca cu ajutorul corpului vostru astral, iar apoi va veti utiliza puterile de 

teleportare pentru a va aduce acel corp in Dimensiunea a5-a. A doua situatie, intreaba ceva 

foarte interesant, chiar va doriti corpul vostru 3 dimenional sa-l luati cu voi in Dimensiunea a5-

a? Stiu ca multi dintre voi aveti dificultati cu corpul tridimensional. Unii dintre voi ati imbatranit 

dramatic. Unii dintre voi sunteti bolnavi sau aveti dizabilitati. Poate va puneti intrebarea, “De ce 

mi-as aduce acest corp in Dimensiunea a5-a?”. 

Raspunsul la aceasta are legatura cu o observatie interesanta. In primul rand, este dificil sa va 

lasati corpul 3 dimensional aici pe Pamant! Exista anumite probleme cu faptul de a va lasa 

corpul aici, deoarece inca veti mai avea un procent din energia astrala in corp. Va puteti 

teleporta corpul in Dimensiunea a5-a. 

Vreau sa mai explic un alt fenomen interesant. Acesta este numit evaporarea corpului vostru 3 

dimensional. Evaporare inseamna ca corpul vostru dispare brusc si se evapora. Evaporarea 

implica de obicei faptul ca sunteti expusi la o mare caldura. Aceasta este interesant deoarece 

voi stiti ca un procent mare din corpul vostru este din apa. Astfel, daca ati fi expusi la o energie 

foarte intensa, atunci corpul vostru s-ar putea evapora si ar disparea. 
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Pandemia globala COVID-19 ne da un motiv pentru a reflecta la cum sa avem o viata mai 

buna in timpul unei crize planetare si sa sa gasim cai de a face fata si rezolva schimbarea. 

Ca si vindecatori planetari, este o oportunitate pentru noi de a vedea aceasta criza ca si 

ceva ce ne cheama impreuna spre un nivel superior de colaborare, creativitate si traire 

constienta. In acest mod putem trece peste acestea, traind mai sustenabil global, in pace si 

cu bucurie impreuna cu comunitatile noastre locale si cu orasele de lumina.  

Cateodata este nevoie chiar de o aparenta tragedie pentru a ne trezi, totusi sunt crize ca 

acestea ce ne permit sa ne reamintim cine suntem si scopul nostru adevarat, care este de a 

vindeca planeta si in ultimul rand sa o lasam mai buna pentru generatia urmatoare. 

 Ceea ce ne conduce la importanta utilizarii tuturor practicilor de autoingrijire pe care ni le-

au dat Arcturienii, pentru a ne ajuta in crizele personale si planetare. Principalul principiu 

este acela de a va dori sa descoperiti puterea de vindecare interioara si sa fiti un exemplu 

pozitiv si un suport pentru altii, astfel incat sa sustineti pe oamenii ce vor experimenta 

frica, anxietate si foamete. 

In plus fata de bunul simt, distanta sociala si igiena de baza, lucrul cel mai imperativ pentru 

un rezultat pozitiv este nevoia de optimizare a propriei noastre sanatati psihice si fizice, de 

a ne intari sistemul imunitar si rezistenta/elasticitatea. Uitati aici cateva lucruri de amintit: 

1.Dormiti cel putin 8 ore pe noapte. 

2.Faceti exercitii permanent, preferabil in afara casei. 

3.Sa aveti o dieta echilibrata si sanatoasa. 

4.Lucrati cu fricile pe masura ce apar, dar nu le lasati sa va copleseasca. Este esential in 

aceste vremuri sa faceti tot ce puteti ca sa va echilibrati orice frici proprii. Acesta poate fi 

un moment extrem de stresant al vietii noastre. In fiecare zi faceti in asa fel incat sa va luati 

niste momente pentru a va relaxa mintea, sa va indepartati fricile, sa respirati profund si sa 

va intariti conexiunea cu Sinele. Remarcati ceea ce va preocupa permanent 

mental/emotional—faceti pauze de la transmisiunile de stiri si umpleti acel timp cu ceea ce 

va place, cu ce va intareste, ceea ce va face sa radeti. Stati conectati la interior si observati 
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moment de moment daca v-ati epuizat sau energizat. Luati mai multe decizii de final. 

5.Concentrativa pe oportunitati si nu pe scenarii de tipul sfarsitul timpului: cum poate 

aceasta situatie sa aduca schimbari pozitive de care noi si lumea avem nevoie oricum? 

Aceasta ne tine departe de starea mentala de victima fara de sperante, ce este daunator 

pentru sanatatea noastra. 

6.Meditati sau rugati-va zilnic pentru a avea o minte centrata si a va ridica constiinta. 

7.Si in final, concentrati-va pe practici spirituale. Uitati aici cateva pe care sa le luati in 

considerare: 

-Faceti oul cosmic zilnic. Vizualizati oul cosmic zilnic, chiar de mai multe ori pe zi, ceea ce va 

tine boala la distanta si nu va permite sa intre niciunui gand negativ sau energie in campul 

de energie. 

-Faceti exercitiul Shimmering. Shimmering-ul este un exercitiu spiritual foarte puternic, 

care va accelereaza aura cu puterea gandului. Ideea de a va accelera campul de energie 

este importanta, deoarece Ascensiunea va crea o accelerare a campului vostru de energie, 

exact cum faceti  in shimmering. Prin cresterea pulsului vibrational al aurei voastre, sunteti 

capabili sa va trimiteti corpul vostru astral, sau corpul eteric direct in coridor si in 

dimensiunea a cincea. 

-Tonuri si Sunete. Ca sa deblocati codurile ascensiunii intonati:Kadosh, Kadosh, Kadosh, 

Adonai Tsevaoth. (Sfant Sfant Sfant este Domnul Ostirilor).Acestea sunt cuvinte sacre 

Galactice si multidimensionale, ce ne ajuta sa ne deschidem codurile Ascensiunii la nivel 

subatomic din ADN-ul nostru si ne ajuta sa ne reamintim mostenirea noastra galactica si ne 

ofera protectie. 

-Utilizati afirmatii: setati-va intentia pentru a va curata si purifica sistemul imunitar. 

Incepeti cu “Fie ca lumina vindecatoare sa intre in sistemul meu imunitar”. In timp ce 

lumina vindecatoare intra in sistemul vostru imunitar, are loc o accelerare a evolutiei 

sistemului imunitar si astfel in continuare puteti spune, “Eu deblochez codurile de lumina 

vindecatoare din ADN-ul meu”. In timp ce spuneti aceste cuvinte, sistemul vostru imunitar 

si ADN-ul sau se accelereaza la o vibratie superioara. Virusii de vibratie joasa nu se pot 

atasa ca parazitii de sistemul vostru energetic si nici nu se inmultesc, deoarece sistemul 

imunitar vibreaza la un nivel ridicat ce va depasi virusul. 

-Camera de vindecare personala de pe nava stelara Athena. Este recomandat sa calatoriti 

acolo noaptea cu corpul vostru lumina pentru a va vindeca si revitaliza. Familia nosatra 
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Arcturiana este disponibila si doreste sa lucreze cu noi. 

-Faceti Meditatii de Reactivare pentru a va intari sistemul imunitar si Orasul vostru de 

Lumina Planetar. 

Haide-ti sa scriem istoria lui 2020 ca fiind un an aflat in mijlocul tregediei globale , dar noi 

am nascut un nou mod de a fi si am devenit indrumatori de drum pentru oameni, avand 

grija de noi. Asa cum experientele de viata cele mai dure pot cataliza in noi cresterile 

personale cele mai mari, asa poate si aceasta urgenta planetara sa conduca la o adevarata 

revolutie a speciei noastre.  

Bob Maldonado 

 

 

 

 

Calatoriile Sacre catre cele 12 Cristale Eterice Arcturiene 

Anul trecut, am initiat crearea unei echipe din membrii si coordonatorul GOF din Columbia, 

Martha Briceno Swati. Am inceput sa discutam despre organizarea unei vizite si a unui 

retreat pentru vorbitorii de spaniola, despre cele 12 Cristale Eterice Arcturiene si am 

inceput cu primul cristal descarcat de catre Arcturieni: Lago Puelo. 

32 de participanti din Argentina, Chile, Columbia si USA ne-am adunat in frumosul complex 

Ranch Puelo, inconjurat de iarba verde, copaci si de frumosii munti Patagonia si lacuri. Am 

creat doua ceremonii cu roti medicinale pe malul lacului, prima pentru vindecare 

personala, iar a doua pentru Biorelativitate si vindecare planetara. De asemenea, in timpul 

acestui retreat, am facut meditatii cu Triunghiul Sacru: Galactice, meditatii de 

Biorelativitate, meditatii Budh-iste si meditatii cu roti medicinale. 

Combinarea meditatiilor celor trei parti ale Triunghiului Sacru au fost un factor cheie in 

cresterea frecventei ce am experimentat-o in cele 5 zile ale retreat-lui. De pe 6 pana pe 11 

martie, noi am fost scufundati in minunatele energii ale cristalului Lago Puelo, facand 6-7 

ore de meditatii in fiecare zi. Doresc sa extind invitatia catre toti membrii GOF si cei ce nu 
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sunt membri, spre aceste calatorii sacre ale celor  12 Cristale Eterice Arcturiene. 

De asemenea am vizitat un monument Budhist langa Lake Epuyen si a fost tinuta si o 

ceremonie Budhista acolo: O zi miraculoasa in care am avut oportunitatea sa intalnim si sa 

vorbim despre Cristalele Eterice Arcturiene cu un Lama Budhist numit Rinpoche.(vedeti 

poze) 

Planificam sa facem una sau doua calatorii pe an. Urmatoarea noastra calatorie este in 

Costa Rica, Volcan Poas, imediat ce avem stabilita o data, o vom impartasi in newsletter. 

Dupa Costa Rica , planuim sa vizitam Mexicul, Copper Canyon, apoi Muntele Shasta din 

California, apoi Lake Moraine in Canada si Sierra de Bocaina in Brazilia. Dupa aceasta, ideea 

ar fi sa continuam cu Montserrat, Spania si catre Lacul Constance(Bodensee) in Germania, 

apoi spre Istanbul in Turcia, Muntele Fuji in Japonia si in final vom vizita Noua Zeelanda, 

Lac Taupo si Grose Valley in Australia.  

Stim ca datorita la Coronavirus, nu este timpul cel mai bun pentru calatorii, astfel ca vom fi 

foarte atenti la evolutia si desfasurarea acestuia. 

Dupa retreat, membrii GOF si-au aratat interesul de a fi in GOF si de a aduna informatii 

pentru crearea de Orase de Lumina Planetare in: Talca, Chile, Santiago, Chile, Chia, 

Colombia, Rafaela, Argentina si Santa Fe. 

Impartasim poze de la retreat-ul din Lago Puelo, Argentina.(Nota editorului: Sunt mai 

multe fotografii pe Facebook). 
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Channeling PCOL din Groom Creek, AZ 

O intalnire speciala al PCOL din Groom Creek Arizona a fost tinuta in martie. Bob Maldonado Coordonatorul 

International al PCOL a participat la aceasta ceremonie speciala si de asemeni David si Gudrun Miller si 

Loretta si Sharon, membri PCOL din Groom Creek. Mai jos este transcrierea channeling-lui de la acea 

ceremonie. 

 

Salutari, aici Juliano, noi suntem Arcturienii. Acest Oras de Lumina Planetar cunoscut ca 

Groom Creek este un “Oras de Lumina Fundamental”. Prin “fundamental” vreau sa spun ca 

sustine/mentine lumina superioara, dar nu doar pentru el insusi pentru Orasul Groom 

Creek, ci sustine/mentine lumina pentru proiectul Grupul de 40. Este important pentru voi 

sa intelegeti ca acest oras de lumina, Groom Creek, este cunoscut acum in tot sistemul de 

Orase Planetare de Lumina din tot Grupul de 40. Aceasta este ceea ce vreau sa spun prin 

“fundamental”, iar noi Arcturienii, trimitem o intensificare speciala de lumina , o 

intensificare de activare catre acest oras de lumina , acum, pentru ca voi ajutati sa 

mentineti aceasta energie, ajutati sa mentineti lumina, iar reteaua oraselor de lumina 

planetare primesc intensificarea, pe care o trimit acum direct catre orasul de lumina. Va 

aflati aici, in aceasta camera, in centrul orasului de lumina Groom Creek, primind 

intensificarea de lumina, asa ca intensificati-va receptivitatea acum, in timp ce eu Juliano 

aliniez nava stelara Athena exact deasupra acestei case din centrul acestui oras de lumina. 

(Tonuri:Om). Descarc un flux de energie de activare din nava stelara Athena in aceasta 

camera si este primita/coborata in aceasta camera, campul de lumina de activare a 

Proiectului Oraselor de Lumina Planetare radiaza in afara spre marginea exterioara a 

acestui oras de lumina. Voi toti cunoasteti cele 4 puncte cardinale, si aveti idee cam unde 

sunt granitele acestui oras de lumina, deci vizualizati din nou campul de lumina cum se 

umple cu energie cinci dimensionala, iar apoi radiaza in exterior spre granitele exterioare 

ale orasului de lumina Groom Creek.(Tonuri:Om). In acest timp, intregul dom de lumina de 

deasupra orasului Groom Creek se umple complet. Vizualizati un dom de lumina deasupra 
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la Groom Creek, si vizualizati cum este umplut cu aceasta  energie. (Tonuri:Om). Voi ajutati 

sa faceti acest oras de lumina mai receptiv si de asemenea un transmitator de energie de 

oras de lumina, si este trimisa catre toate orasele de lumina de pe planeta Pamant ce sunt 

conectate la proiectul Grupul de 40. Deci, vizualizati acum cum lumina este in exces si da 

pe afara in zona granitelor/marginilor si vedeti cum Arcturienii trimit jos lumina superioara 

cinci dimensionala in camera, vizualizati cum lumina se raspandeste din camera catre toate 

marginile orasului de lumina Groom Creek. Acum vedeti din nou energia cum 

emana/raspandeste in exterior in jurul globului catre toate orasele de lumina participante, 

chiar daca poate nici nu stiti numele lor sau unde se afla, doar simtiti ca radiati spre 

exterior acest flux de energie lumina. Din nou, lumina este descarcata in centrul orasului si 

spre marginile granitelororasului de lumina planetar, Groom Creek, si apoi de acolo emana 

spre exterior din nou catre orasele de lumina din proiectul Grupului de 40. Intram in 

meditatie acum. 

Are loc o curgere uriasa de energie cu lumina in camera si se raspandeste catre marginile 

exterioare ale lui Groom Creek, iar apoi mai departe in afara catre toate orasele de lumina 

din Australia, America de Sus, Europa, Canada si Mexic. Acum, in timp ce lumina umple 

camera si intregul Groom Creek, vreau ca voi sa intelegeti ca folosim orasul de lumina ca 

un receptor de energie superioara planetara de oras de lumina Galactica. Datorita pozitiei 

sale unice ca si camp de energie fundamental/ de fundatie, noi reailiniem orasul de lumina 

Groom Creek ca si un receptor gigantic a energiei galactice, ce vine de la orasele de lumina 

planetare Galactice, din Alano, din Soarele Central, din Antares, din Pleiade, din grupul 

Orion si din toate orasele de lumina din galaxie. Fie ca activarea orasului de lumina Groom 

Creek sa fie un receptor central a acestui camp galactic de Oras de Lumina Planetar. 

Concentrati—va acum sa  primiti emisiile lor, emanatiile de la ei si conexiunea lor cu voi cu 

iubire si sustinere. Intram in liniste. 

Voi atingeti/ajungeti pana departe in galaxie, ajungeti la formele superioare gand, la 

orasele de lumina din galaxie, pentru ca este munca si efortul vostru in crearea acestei 

retele, ce va face sensibili astfel incat sa puteti primiti campurile de forta superioare din 

activarile oraselor de lumina planetare din galaxie. Acum, deschideti-va chakra coroana 

catre aceasta lumina superioara astfel incat sa puteti primi fiecare personal activarea 

ghidarii, intelepciune, intelegere si abilitati de vindecare planetara ce va permite sa va 

indepliniti ca si vindecatori si activatori planetari in acest proiect al Oraselor de Lumina 

Planetare. (Tonuri:Om). Acum, in timp ce primiti aceasta activare a oraselor de lumina 

planetare, simtiti aceasta energie de activare din nou cum umple camera si umple orasul 

de lumina Groom Creek, si apoi emana spre exterior catre toate orasele de lumina ale 

acestui proiect al Grupului de 40. Voi ajutati la cresterea puterilor de receptivitate ale 
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energiei galactice in zona Groom Creek si sa o activati ca sa se raspandeasca catre toate 

orasele de lumina. 

 

 

 
Sa intalnim Membrii de pe glob 

 
Cosmin Supeala(Elvetia) 

Buna tuturor, am 41 de ani si chiar daca m-am nascut in Romania, am trait in Germania mai 

mult de 20 de ani, iar acum in Elvetia de 2 ani. Calatoria mea spirituala a inceput acum 

aproximativ 12 ani, cand am inceput sa vad 11:11 peste tot; nu numai pe ceas, dar si peste tot. 

Mai vad si astazi cateodata, ma urmareste oricand este nevoie. 

La inceput m-a intrigat, dar m-a ajutat sa inteleg faptul ca exista altceva mai maret de 

descoperit si aflat, si m-a deschis catre acestea. Urmatorii ani au fost plini de oportunitati si 

intelegere, intorcandu-ma catre o mai mare constienta proprie. Am studiat multe lucruri, cum 

sa fiu vindecator, ghidat de o mare dorinta si implinire de a fi in serviciu. In timp am inteles ca 

tot ce aveam nevoie se afla deja in mine. Am fost intotdeauna ghidat in mod minunat si am 

avut instincte deosebite despre lucruri. M-am inscris in GOF acum 8 ani. Nu am mai apartinut 

niciodata vreunui grup si a devenit clar ca aceasta este calea pe care sa o urmez. Am avut foarte 

putine vieti pe Pamant. Am calatorit in cadrul unui grup de suflete prin galaxie, care are ca 
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misiune sa ajute la aducerea unei constiinte superioare si constienta catre multe planete si 

experiente diferite. Am avut aproximativ 800 de vieti in Pleiade si peste tot in galaxie, incluzand 

Arcturus, marea majoritate la nivelul dimensiunii a3-a, 4-a si a 5-a. Misiunea mea in aceasta 

viata pe Pamant este de a crea niste legaturi intre oameni, intre dimensiunea a 3-a si a 5-a, sa 

ajut la schimbul si aducerea de energie si informatii, intelegere si claritate, sa fac ca lucrurile sa 

“curga” si sa functioneze, sa fiu ca un “lipici” si ancora  lucrurilor, sa usurez si deblochez infuzia 

si integrarea de energie superioara si lumina. In tot ce fac , ma bazez pe propria cunoastere si o 

intelegere adanca. Am o mare ghidare in totul, pentru care sunt foarte recunoscator. Viata 

mea, este despre a fi total prezent cu rabdare, intelegere si compasiune, sa-mi asum 

responsabilitatea si sa fiu in serviciu., folosindu-ma de abilitatile cu care am venit si dezvoltat. 

Adevarul este ca toti avem abilitati speciale si calitati adunate de-a lungul experientelor 

noastre, pe care le-am adus cu noi, acestea ne fac unici si frumosi. Suntem cu totii la fel de 

importanti, sustinuti, ingrijiti si iubiti si cu totii suntem integrati in “marele peisaj”, in armonie, 

frumos, intelept si sustinuti de catre iubirea neconditionata. 

In ultimii mii de ani au existat voci singulare si putine ce au impins umanitatea pe spirala 

evolutiei, dar aceste timpuri cer ca multe voci sa rasara. Aceia dintre noi ce am venit pentru a 

aduce perspective superioare, o constiinta superioara, sa aducem iubire si viata prin propriul 

exemplu, cu iubire pentru fiecare si pentru casa noastra, Pamantul, pentru a vesti o fratie ca si 

fundatie pentru Noul Pamant. Suntem cu totii parte la aceasta. Noi contam, fiecare dintre noi, 

cu propriile nostre prezente unice, expresii, abilitati si experiente si sa permitem sa manifestam 

tot ce avem mai bun pentru binele cel mai inalt la nivel individual si colectiv. Noi suntem acele 

voci si acele lumini de care este nevoie acum ca sa vorbeasca si sa straluceasca. 

Sunt recunoscator si binecuvantat sa fiu impreuna cu voi de aceasi parte in aceasta intersectie 

in evolutia umanitatii si a Pamantului. Multe binecuvantari catre voi toti, frati si surori. 

 

Cosmin 

 

Cosmin Supeala, 

GOF Country Coordinator for Romania and Germany 

msupeala@yahoo.com 
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Consilierea semințelor stelare 
 

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

 

 

Draga Gudrun, 

Nu sunt in stare sa meditez. Cand are loc o vizualizare ghidata, eu nu vad nimic. Eu nu cred ca 

am ajuns vreo data in stare de transa. De obicei, mintea mea doar se invarte in jur! Posibil ca 

David sa fi abordat aceste lucruri in lecturile sale, dar ai putea totusi sa-mi dai niste indicii, te 

rog. 

Minte Activva 

 Draga minte Activa, 

grija ta nu este ceva neobisnuit, dar nu asi fi de acord cu faptul ca nu ai atins  o stare de transa. 

Orice faci in mod obisnuit, de rutina la care nu trebuie sa te gandesti special, necesita o anumita 

stare de transa. De exemplu, condusul masinii sau uitatul la televizor sau chiar si citirea unei 

carti. Tot ceea ce iti calmeaza mintea poate fi un mod de a intra intr-o stare adanca de transa. 

Cand dormi, intri intr-o stare modificata de constiinta, dar de obicei nu esti constienta de tine in 

acea stare de constiinta. Eu recomand sa iti faci practicile tale de meditatie fara fortari sau 

asteptari. 

Poti canta mantre sau chiar “Om”. Poti asculta muzica ce te calmeaza si chiar muzica ce te face 

sa dansezi. Miscarea poate conduce la transa. Bataia tobelor, cantatul, plimbatul sau orice 

activitate repetitiva pot ajuta la modificarea starii tale de constiinta. A fi in natura, plimbarea 

prin padure si gradinaritul sunt metodele mele favorite de transa. Nu fiecare dintre noi avem 

aceleasi moduri de a ajunge in stari modificate de constiinta. Unii sunt mai vizuali si pot “vedea” 

cand are loc o meditatie ghidata. Unii rezoneaza mai mult cu miscarea, iar altii cu sunetul. Poti 

cauta pentru tine ce ti se potriveste cel mai mult, iar apoi sa-ti aloci timpul optim necesar 

pentru practica. 

Noroc! 

 

Cu drag, 

Gudrun 

gudrunaz@yahoo.com 

 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Raportul Consiliului Batranilor 

 

Subiectul ce l-am discutat in aceasta luna a fost coronavirus. Am fost toti de acord ca 

este o criza globala. Ne-am concentrat pe modul cum sa ne folosim de impactul 

acestei crize pentru unificarea GOF, sa ne unim ca si o familie globala! Noi suntem o 

familie frumoasa! Noi o vedem ca si un semnal de chemare pentru umanitate, catre 

intelegerea faptului ca intradevar noi toti suntem conectati. Apoi, acest lucru este o 

oportunitate a Semintelor Stelare pentru a se rededica misiunii pentru care au venit 

aici. Pentru GOF, putem utiliza structura GOF-lui pentru a lucra impreuna la nivel 

global, sa ajutam la aducereea de lumina cincidimensionala si vindecare pentru 

Pamant si umanitate. Ajutorul vostru este necesar si este binevenit. Juliano ne-a rugat 

sa privim la Arborele Vietii si la sferele compasiunii si iubire-bunatate versus judecata. 

Pamantul a fost iertator si bun cu copiii sai de-a lungul secolului 20 si prima parte a 

secolului 21. Acum, ea se muta catre reactii mai dure ce sunt rezultatul direct al 

negarii noastre asupra starii planetei si a abuzului si a utilizarii gresite a resurselor si 

structurilor planetare. Umanitatea nu si-a infranat libertatea de  a se autodistruge si 

distruge biosfera, necesara vietii planetei. Ea a tot lucrat la stabilizarea biosferei. Sunt 

necesare multiple energii sa fie puse in echilibru pentru a mentine o biosfera 

sanatoasa. Ce doreste ea sa invatam de la acest virus? Virusul opreste pe toata lumea 

national si international. Acesta este un medicament dur ce este administrat lumii. 

Pamantul s-a acomodat atat de mult. Alte lectii urmeaza sa vina. Urmatorul eveniment 

va fi de asemenea mondial. Mama Pamant raspunde la comportamentul gresit fata de 

ea! Juliano a declarat ca virusul se va opri pana in vara, dar va dura ani ca sa ne 

revenim dupa impactul acestui virus. Ce avem noi de invatat? Pamantul poate deveni 
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dur daca biosfera ii este amenintata. Oceanele sunt pe moarte, iar moartea oceanelor 

scade imunitatea umanitatii. Exista o relatie holografica intre starea de sanatate a 

oceanelor si sistemul imunitar al oamenilor. De asemenea, Juliano a subliniat ca 

distrugerea padurilor tropicale este in stransa legatura cu plamanii planetei. Si atunci 

nu este o coincidenta faptul ca virusul afecteaza plamanii si abilitatea de a respira! 

Membrii GOF se pot acum unii si sa ridice constiinta umanitatii si sa descarce lumina si 

energie cinci-dimensionala! De fapt, acesta este lucrul pe care noi am fost de acord sa 

venim aici si sa-l facem! 

Iubire si Binecuvantari! 

 

. 

 

 

 

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

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

Coordonator de grup în SUA 

birgit@groupofforty.com  

 

 

Extras din lectura “Lucrand cu Sistemul de Feed Back Bucla al Pamantului” cu Juliano, de David K. Miller-sept 

2012 

In munca de vindecare, ganditi-va sa lucrati cu intregul sistem si sa aduceti intregul sistem in 

echilibru. Cu ajutorul vostru, sistemul stie cum sa se aduca el singur in echilibru. Procesul acesta de 

vindecare este la fel si cu planeta. Putem incerca sa analizam fiecare aspect in parte al 

dezechilibrului planetar. Dar vom ajunge la o cale foarte complicata in acest fel  si nu va avea nici un 

sens pentru noi. Putem vorbi despre incalzirea climatica globala. Spunem ca temperatura climei 

creste cu o jumatate de grad in fiecare an sau ca nivelul apei creste cu cativa zeci de cm pe an. 

Fiecare dintre aceste probleme poate avea efecte dramatice. Pamantul are rezistenta/elasticitatea si 

abilitatea in cadrul sistemului sau de feedback bucla planetar sa monitorizeze si sa faca corectii 

singur. Pamantul poate compensa in cazul unei reactii la situatii de depasire stresanta, ca zonele de 

incalzire globala. Pamantul trebuie instruit sau trebuie sa comunicam cu Pamantul ca sa reactioneze 

in cadrul sistemului sau de feedback bucla, dar folosind intregul sistem. 

Munca cu intregul sistem planetar este un concept important in munca de vindecare planetar. 

Haideti sa privim de exemplu, la incalzirea globala. Incalzirea globala este un simptom. Putem spune 

mailto:birgit@groupofforty.com


 

16 
 

ca incalzirea globala este doar un aspect al unui dezechilibru mai mare al Pamantului. Daca am 

scade temperatura Pamantului, tot am mai avea de lucru pentru a ajunge intr-un echilibru normal. 

Schimbarea numai a unui singur aspect al Pamantului nu tine cont si de intregul sistem al planetei. 

Aceasta nu tine cont de faptul ca Pamantul are un sistem de feedback bucla ce are 

rezistenta/elasticitatea de a face fata unui dezechilibru dintr-o zona si ca poate compensa sau reface 

o alta zona. Intregul sistem trebuie implicat. 

Aceasta abordare a sistemelor este un nivel ridicat in evolutia gandirii unei planete. Aceasta 

abordare completa de care vorbesc, se gaseste la civilizatiile avansate din galaxie. Aceste civilizatii 

au depasit/intrecut Pamantul. De exemplu, ei au depasit impulsul de a se auto-distruge prin 

razboaie. Ei au abandonat energia nucleara. Nu exista nici o civilizatie avansata in aceasta galaxie, 

care calatoreste intra-galactic si care sa foloseasca energia nucleara. Energia nucleara este 

considerata o energie primitiva si periculoasa. 

Conceptul sistemelor pe care il descriu, este un concept de ordin superior. Aceste civilizatii avansate 

au folosit aceste concepte superioare pentru a realiza integrarea lor cu propriile planete si pentru a 

activa energia vindecatoare innascuta/nativa, din interiorul unei planete. 

Voi, ca si vindecatori planetari, ati venit pe aceasta planeta in misiune, de a lucra exact cu aceste 

concepte. De aceea, noi trebuie sa va incurajam sa va folositi abilitatea Biorelativitatii intr-un mod 

care sa inceapa sa stimuleze activarea unificata a sistemului feedback bucla al Pamantului. Sistemul 

de feedback bucla al Pamantului poate raspunde la intentia/informatia voastra. 

 

 

Jane Scarratt 

Coordonator Australia 

 

janescarratt@gmail.com 

 

mailto:janescarratt@gmail.com

