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Cum ar afecta primul contact cu extraterestrii 

religiile si sistemele de credinta ale lumii? 

 

de David K. Miller 

Ma gandesc adesea la aceasta 

intrebare.Cum s-ar schimba perspectivele 

religioase ale lumii daca am afla ca atunci 

cand Moise a mers la Muntele Sinai timp de 

40 de zile, el a fost intr-adevar vizitat de un 

profet extraterestru, o fiinta superioara de pe 

o alta planeta? Cum se face ca marele preot 

in timpul lui Moise, numit in ebraica Kohen 

Kadol, a comunicat cu Creatorul prin placa sa 

de pe piept, care continea 12 pietre 

sacre. Aceste pietre erau prinse in acea 

placa peste pieptul lui. Se spune ca fiecare 

piatra s-ar fi activat si luminat intr-un tip de 

limbaj codificat de litere care ar reprezenta 

cuvinte. In acest fel s-au facut comunicari care au fost trimise israelitilor. 

 

Ce ar fi daca aceasta metoda a fost de fapt un dispozitiv electronic creat de 

catre un extraterestru pentru a facilita un fel de comunicatii radio cu 
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israelitii? Daca s-ar descoperi ca Isus/Sananda a vizitat alte planete din 

galaxia noastra, si daca am afla ca alte planete i-au oferit o primire mai buna 

decat noi aici pe Pamant? Daca de exemplu Mohammed a intalnit de fapt un 

extraterestru in pesterile din Arabia Saudita unde a fost vizitat zilnic, si ca 

Extraterestrul a comunicat si transcris Coranul pentru el? Era bine cunoscut 

la acea vreme ca Mohammed era analfabet, prin urmare, el nu ar fi putut sa 

scrie Coranul. S-a spus ca a memorat prelegerile si apoi si-a pus sotia sa le 

scrie. 

 

Sistemele noastre de credinte si ideile religioase s-au bazat initial pe 

conceptia gresita ca Pamantul era centrul universului, si fiecare stea, 

inclusiv soarele nostru, se invartea in jurul nostru. Astronomia moderna a 

dovedit ca Pamantul este o planeta nesemnificativa, la 26.000 de ani lumina 

de centrul galaxiei si ca se invarte in jurul centrului galaxiei pe o cale care 

dureaza sute de milioane de ani. Cum ne afecteaza acest fapt convingerile 

religioase acum? 

 

Arcturienii vorbesc despre spiritualitatea galactica, care ia in considerare 

aceste noi informatii stiintifice. Perspectiva arcturiana echilibreaza credintele 

noastre spirituale cu astrofizica si lumea cuantica in care 

traim. Spiritualitatea galactica include credinta in alte fiinte extraplanetare, 

existenta fiintelor dimensionale superioare si existenta unor maestri 

ascensionati din jurul galaxiei care comunica cu noi acum pentru a ne ajuta 

sa evoluam. 

 

In anii saizeci, se vorbea despre zorii unei noi ere cand vechile modele si 

vechile sisteme de credinte se vor narui pentru a face loc unei perceptii noi, 

a unei mai precise a universului si a rolului nostru in el. Nu exista nici o 

indoiala ca multe dintre sistemele noastre de credinta despre galaxie si 

univers se schimba dramatic. Chiar daca multe parti ale lumii noastre au 

devenit haotice, exista o ordine si un scop mai inalt in existenta noastra pe 

Pamant. 

 

Sa speram ca noua perceptie a realitatii va include spiritualitatea galactica si 

credinta in fiinte dimensionale superioare, cum ar fi Arcturienii, care 

reprezinta o specie galactica mai spirituala si mai avansata tehnologic, care 

ne poate ajuta in evolutia noastra planetara. 
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Raport iulie  2021 

Suntem foarte ocupati din nou in iulie cu activari PCOL in Mexic si Brazilia. Luna 

trecuta am activat PCOL Helio-Ah in Lima Peru, al doilea in aceasta tara si PCOL 

din Lunteren, in Olanda, primul in aceasta tara. In august activam cate un PCOL 

in Costa Rica si Columbia si o noua rezervatie oceanica in Columbia. 

 

Este un o bucurie pentru mine de a impartasi rapoartele voastre cu privire la 

schimbarile pozitive pe care le vad membrii GOF in PCOL lor. Este o reamintire ca 

toti facem intr-adevar o diferenta in comunitatile noastre si se raspandeste in 

intreaga noastra retea de orase de lumina planetare in alte zone. 

 

In orasul de lumina nou activat Helio-ah din Lima Peru, coordonatorul Carmen de 

Pilar Ampuero a impartasit ca de la activare totul in viata ei curge mai bine cu mult 

mai multa dragoste pentru familia si prietenii ei. Relatia ei unica cu Helio-ah a 

ajutat-o sa rezolve o problema emotionala cu un copil din familia ei. Ea este foarte 

recunoscatoare cum sunt si ceilallti membri ai grupului ei pentru schimbarile 

minunate pe care le vad in viata lor. 

 

In Lunteren, Olanda, coordonatorul Elisabeth a impartasit: 

 

In ziua activarii, pe 26 iunie grupul olandez venea dupa-amiaza la casa mea din 

Lunteren pentru a manca impreuna ceva ce am pregatit-o impreuna. Seara, in 

timpul activarii, am fost cu totii foarte impresionati de energia de dupa aceea. A 

fost atat de linistit si calm. De asemenea, aerul era linistit, mai clar si energia se 

simtea diferita. Exista o multime de oameni in vacanta in imprejurimile satului, si 
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sunt, uneori, zgomotosi. De data aceasta oamenii au fost mai linistiti, mai relaxati, 

mai prietenosi. Exista un sentiment mai mare de conexiune decat inainte." 

 

Amintiti-va ca toti membrii GOF sunt invitati la intalnirea lunara globala a retelei 

PCOL. Nu trebuie sa traiti intr-un Oras de Lumina Planetar pentru a participa. 

Energia ta este binevenita si adauga putere comunitatii si vei primi, de asemenea, 

energie si lumina inapoi. Asadar, asigurati-va ca pentru a veni! 

 

 
 

 

Sa ne intalnim cu membrii din intreaga lume 
 

Manish Kumar, Sydney, Australia 

 

Numele meu este Manish Kumar si m-am nascut si am crescut in 

New Delhi, India. Am calatorit pentru prima data in Australia in 

2004 si m-am indragostit de aceasta tara frumoasa. Dupa ce am 

trait in Melbourne cativa ani, am migrat permanent la Sydney in 

2010 si am trait acolo de atunci. Sunt senior manager la una din 

companiile de tehnologie din Sydney. 

 

Am trait intr-un mediu spiritual inca din copilarie, pentru ca familia 

mea era religioasa. Am avut dificultati cu acest lucru pentru ca nu 

m-am putut conecta pe deplin cu convingerile religioase. Extinderea/trezirea mea a 

inceput in perioada 2012-2013, cand am trecut prin unele probleme de sanatate. M-am 

indreptat spre medicamente alternative si medicina vibrationala energetica in aceasta 

perioada. In urmatorii 5-6 ani, am invatat tehnici de meditatie (inclusiv meditatia 

transcendenta) si am explorat mai multe despre vindecarea cu energie. Am fost inspirat 

de multi profesori in aceasta perioada, inclusiv Deepak Chopra, Eckhart Tolle si altii. 

 

In decembrie 2019, m-am conectat cu Consiliul Arcturian al Luminii (7D) si am trecut 

printr-o calatorie de amintire, tranzitie si extindere cu indrumarea lor. Am facut salturi 

cuantice in constiinta mea de atunci si sunt in proces de aliniere la misiunea mea 

sufleteasca. Am fost ghidat catre grupul GOF prin diverse descarcari, si prin citirea de 

articole de pe internet. 
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Pamantul trece printr-o mare tranzitie, la fel si toti locuitorii ei. Din moment ce oamenii 

au cea mai mare influenta pe Pamant in acest stadiu, cred ca este responsabilitatea 

intregii umanitati sa vina in unitate si sa ia masuri constiente in vindecarea Pamantului 

si a locuitorilor sai. 

 

Este minunat sa fac parte din aceasta comunitate minunata. 

Cu stima 

Manish 

 

 

Consilierea semintelor stelare  

 

Draga Gudrun, 

Nu stiu daca poti sa-mi raspunzi la aceasta ntrebare. 

 

Am o relatie cu un barbat insurat. El are doi copii care sunt preadolescenti. Sotia lui stie 

despre noi si, desi nu-i place, accepta relatia noastra. 

 

Isi viziteaza sotia si copiii in fiecare saptamana, dar isi petrece cea mai mare parte a 

timpului cu mine. Aici este dilema mea. Ma intreb daca acumulez karma si ca asta imi 

va impiedica ascensiunea. 

 

Suntem foarte fericiti impreuna. Intotdeauna mi-am dorit un partener la fel de bun si 

iubitor ca el. 

 

Isi sustine sotia si copiii cu mare drag, fara resentimente, si se bucura ca poate petrece 

timp cu mine. Nu vreau sa ma opresc din a fi cu el pentru ca viata mea este acum plina 

de bucurie. Ma simt frumoasa si iubita! Ce ganduri ai despre asta ? 

 

Iti multumesc. 

 

Draga prietena, 
 

Nu pot decat sa ghicesc un raspuns la ingrijorarea ta. Cred ca voi doi reaprindeti o 

dragoste dintr-o viata anterioara. Acest tip de atractie poate fi puternica. De vreme ce 

esti foarte deschisa despre relatia ta, cred ca nu vor exista repercusiuni karmice. 

Amandoi actionati din dragoste. 

 

Nu mi-ai spus cum reactioneaza copiii la aceasta situatie. Ma intreb daca sufera. 

Tinandu-i la curent ca sa stie ce se intampla ca sa stie ca nu sunt de vina si ca sunt 
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iubiti de tatal lor, acest lucru este foarte important. Intrebarea mea pentru tine este, 

stima ta de sine este cuma legata de iubirea lui, sau te-ai simtit deja demna, valoroasa 

si frumoasa inainte de a-l intalni pe el? Daca se intoarce la sotia lui, vei fi cumva foarte 

distrusa? 

 

Continua sa lucrezi la propria evolutie spirituala si ramai pe calea 

vindecarii. Ascensiunea ar trebui sa fie mai departe la disponibilatea ta. 

 

 

Cu drag si cu binecuvantari, 

Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 

 

Am vrea sa ne extindem la bun venit si sa ne ocupam de unitatea s-au Grupului de 40 

si 18  iunie  2020 si 18  iulie  2021. 

  

 

Birgit Smothers 

Coordinatoare GOF SUA 

birgit@groupofforty.com 
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Sfatul Batranilor 

 

Homo Omega, urmatorul pas evolutiv 

 

Contributia membrei Sfatului Batranilor, Janine Malcolm 

Homo Omega este numele dat urmatorului pas evolutiv pentru umanitate. Au existat 

inate Homo Neanderthal, apoi Homo Sapiens, iar acum noul om in procesul de evolutie 

va fi Homo Omega. Nu vorbim despre un om care arata diferit in forma fizica, ci despre 

un om care a dezvoltat o constiinta superioara, care are capacitatea si intelegerea de a 

sti ce este necesar pentru a vindeca aceasta planeta. Chiar acum planeta este in criza, 

iar acest nou om evoluat va sti ce este necesar pentru a vindeca haosul pe care il 

vedem pe tot globul. O forta unificata, ganduri unificate, o energie spirituala speciala, 

poate aduce vindecarea necesara restabilirii echilibrului si armoniei pe Pamant. 

 

Homo Omega va avea o intelegere empatica a planetei, a oceanelor, a mediului natural, 

a plantelor si animalelor si va intelege daunele care au fost facute de Homo Sapiens. Isi 

vor petrece viata ajutand la repararea acestor daune aduse planetei si biosferei. Ei pot fi 

lideri, profesori, oameni de stiinta, oameni din guverne, oameni cu autoritate, sau 

oameni ca noi toti care is vad zi de zi de viata lor, dar spre deosebire de Homo Sapiens, 

ei vor avea o intelegere a ceea ce este necesar pentru a restabili echilibrul si grija 

corespunzatoare pentru aceasta planeta si toti locuitorii sai. Isi vor trai viata cu cel mai 

mare respect si dragoste pentru Pamant. 

 

Ei vor lucra impreuna pentru a promova echilibrul, armonia si respectul pentru natura. 

Nu vor abuza si jefui Pamantul si oceanele asa cum a facut Homo Sapiens. Ei vor fi 

atenti la conservarea a tot ceea ce este pentru generatiile viitoare. Nu va mai exista 
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nicio cruzime fata de animale, nici o distrugere a biosferei, si dragostea si sprijinul 

pentru mediu va fi pus inainte de lacomie si bani. Noul Om Homo Omega se va uni in 

constiinta, in intelepciune si idei inalte pentru a promova vindecarea planetara pentru 

Pamant. 

 

 

Cum sa va sprijiniti sistemul imunitar in timpul pandemiei 

Exista o serie de optiuni alternative pentru a va sprijini sanatatea sistemului 

imunitar. Covid 19 vizeaza in primul rand sistemul respirator. Deci, aceste sugestii iau in 

considerare acest lucru. 

 

Planta medicinala Andrographis stimuleaza raspunsul imun natural al organismului. Intr- 

un studiu dublu controlat cu placebo s-a demonstrat ca aceasta exercita activitate 

imunostimulanta prin cresterea activitatii fagocitare si stimuleaza, de asemenea, 

proliferarea celulelor imunocompetente si producerea de citokine cheie. 

Socul (Sambucus nigra) este utilizat pe scara larga in medicamente pentru raceala si 

gripa, deoarece diminueaza efectul inflamator asupra membranelor mucoase din 

sistemul respirator. 

  

Zincul mineral este implicat in medierea imunitatii nespecifice, ar fi functia fagocitica a 

neutrofilelor. De asemenea, stimuleaza productia de celule T si celule B, ambele 

importante pentru imunitatea eficienta. De asemenea, afecteaza dezvoltarea imunitatii 

dobandite. Zincul trebuie chelat (atasat la moleculele de proteine), astfel incat sa poata 

fi absorbit mai eficient prin cai proteice in celula. 

 

Vitamina C este esentiala pentru functionarea normala a tuturor celulelor corpului. Ajuta 

la reducerea inflamatiei si construieste rezistenta la boli generale. Este benefic pentru 

integritatea membranelor mucoase care captuseste tractul respirator. 

 

Vitamina D joaca un rol important in sprijinirea sistemului imunitar innascut al 

organismului, spre deosebire de cel adaptiv. Imbunatateste raspunsul sistemului 

imunitar atat la agentii bacterieni, cat si la cei virali prin promovarea diferentierii si 

activarii macrofagelor. De asemenea, influenteaza productia de citokine in celulele 

imune suprimand eliberarea markerilor inflamatori. 
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Un probiotic bun care contine Lactobacillus Rhamnosus ar fi, de asemenea, benefic. 

Acesta a fost studiat in mod eficient in Australia si peste mari. Un studiu amplu de 10 

ani efectuat in Finlanda a aratat ca a mediat inflamatia excesiva in reactiile imune. 

 

Aceste informatii au fost extrase dintr-un atelier metagenic pe aceasta tema speciala a 

vaccinurilor pentru CV19. Pregatit de Anne Scarratt, Gold Coast PCOL/PORL. 

Kinesiolog si terapeut anne@annescarratt.com.au 

  
 

 

 

 

 

 


