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Prefácio: 
 
David K. Miller, fundador e diretor executivo do Grupo de Quarenta: 
 
Estamos na vanguarda das novas tecnologias de cura para recuperar a Terra. Este 
guia é um grande passo adiante ao apresentar nossos últimos pensamentos e 
exercícios na técnica de Cura Planetária chamada Biorelatividade. Esperamos que 
este guia sirva de base para novas pesquisas e ajude a tornar a nossa amada Terra 
novamente em harmonia e equilíbrio. 
 
Maggie McLaughlin e Cosmin Supeala: 
 
Seja bem-vindo ao Guia de Biorelatividade do Grupo de Quarenta! 
 
Este Guia de Biorelatividade é fornecido para os membros do Grupo de Quarenta e 
também todos os trabalhadores da luz e sementes estelares estão interessados na 
cura planetária em geral, querem saber mais sobre a Biorelatividade e estão 
interessados em participar deste maravilhoso projeto. Reunimos toda a informação 
sobre Biorelatividade disponível para nós com base no trabalho e experiência neste 
projeto do Grupo de Quarenta durante o período de quinze anos. 
 
Este guia é um ponto de partida central para a compreensão da história e dos 
conceitos de Biorelatividade, fornecendo informações abrangentes para os 
participantes do Programa de Biorelatividade do Grupo de Quarenta e para os 
membros interessados em se tornar um líder de sessão de Biorelatividade. Isto 
significa ser flexível e expandir ao longo do tempo, conforme necessário, para fins de 
ensino e orientação. Todos são convidados a contribuir com este abrangente guia 
central para apoiar, de forma co-criativa, o empoderamento de todos os que participam 
deste ótimo trabalho, seja como participante ou líder de sessão. À medida que 
abraçamos a visão da Biorelatividade, metas e ensinamentos na consciência de 
Unidade, nos tornamos mais bem-sucedidos em nosso trabalho com a cura pessoal e 
planetária. 
 
Nós reconhecemos, honramos e respeitamos a TODOS por sua dedicação e amor 
pela nossa Mãe Terra e pela humanidade e por seu compromisso de ser útil nesta 
época de Ascensão. 
 

www.groupofforty.com
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Estamos muito gratos e honrados em trabalhar com você na consciência de Unidade 
dentro deste projeto. 
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1. O que é Biorelatividade 
 

1.1. Definições dos Livros 

As seguintes definições de Biorelatividade foram extraídas dos livros de David K. 

Miller: 

Biorelatividade concentra-se no pensamento de 
grupo e trabalha telepaticamente em conjunto 
para enviar energia de cura ao nosso planeta. A 
prática é semelhante ao conceito de oração em 
grupo em que as pessoas enviam pensamentos 
positivos para mudar o resultado de um evento. 
Nos exercícios de Biorelatividade, grupos de 
sementes estelares ao redor do planeta enviam 
pensamentos de cura para áreas específicas do 
mundo. Tempestades, furacões e até terremotos 
podem ser evitados, dissipados ou reduzidos de 
modo que seja causado danos mínimos. Os 
Arcturianos apontam que em sistemas planetários 
elevados, os grupos interagem telepaticamente 
continuamente com seu planeta para garantir a 
máxima harmonia entre os habitantes planetários 
e as forças planetárias. Um exemplo de 
Biorelatividade na Terra é que os nativos 
americanos oram ao planeta como um grupo, 
muitas vezes pedindo chuva. Nos exercícios de 
Biorelatividade, temos a poderosa vantagem de 
conectar-se globalmente com muitas sementes 
estelares diferentes, unindo-se telepaticamente 
para a cura da Terra. 
 

Biorelativity - visionary art by Gudrun Miller 

 

 

Miller e Yashin, A Nova Árvore da Vida para Ascensão Planetária, Apêndice B: 

Glossário Grupo de Quarenta, 2014 

……………………. 

A capacidade de se relacionar com a Terra como um ser espiritual inclui o conceito de 

Biorelatividade. Os povos indígenas têm uma história de como praticar Biorelatividade. 

A idéia do Triângulo Sagrado inclui integrar os três: o lado Nativo, o lado da Irmandade 

Branca, e o lado da Espiritualidade Galáctica. Estamos dizendo que esses três lados 

devem estar unidos e, então, um novo paradigma de cura nos chega. Este novo 

paradigma será usado tanto para cura pessoal quanto para cura planetária. 
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A próxima nova tecnologia espiritual inclui o conceito de curador planetário e cura 

planetária. Na cura planetária, estamos dizendo que as pessoas podem trabalhar para 

curar a Terra.  Deixe-me explicar a palavra "cura" em termos de planeta. Cura da Terra 

significa ajudar a preservar a biosfera para a humanidade. 

Miller, Arcturianos: Como Curar, Ascensionar e Auxiliar o Planeta Terra, 2013, páginas 

4 & 5. 

…………………… 

A Biorelatividade descreve a capacidade dos seres humanos de se comunicar 

telepaticamente com o espírito da Terra. O objetivo de tal comunicação é influenciar 

o resultado de eventos naturais da Terra, como tempestades, vulcões e terremotos. 

Miller, Biorelatividade: Tecnologias de Cura Planetárias, 2011 

……………………. 

Biorelatividade é a idéia de tentar influenciar, comunicar e se relacionar com um 

planeta baseado em comunicações telepáticas. A interação da Biorelatividade com o 

planeta começa pela escuta, o que é a necessidade ou a energia do planeta. Também 

é tentar fazer com que o planeta interaja de alguma forma e responda às necessidades 

das pessoas que vivem nele. 

Miller, Biorelatividade e Cura Planetária, 2011, páginas 94-95 

Para mais definições, consulte as citações do livro de definições dos "Padrões de 
Biorelatividade": 
Biorelatividade 
 
1.2. Introdução e Origens da Palavra/Conceito "Biorelatividade" 

 
O Dr. Jeffery Goodman, autor de "Nós Somos a Geração do Terremoto", cunhou o 
termo "Biorelatividade". Ele usou esse termo para descrever esse processo pelo qual 
os pensamentos humanos influenciam os padrões de energia total da Terra. Suas 
idéias também são explicadas em detalhes no livro Pole Shift, de John White, (ver 
página 188, ARE Press, 2000.) John White é um pesquisador internacional no campo 
da consciência. White explica que o Dr. Goodman referiu-se à Biorelatividade "como 
a interação das pessoas com seu ambiente físico usando energia psíquica ou mental. 
Uma das idéias importantes na Biorelatividade é que "a energia dos pensamentos 
permanece na aura da Terra" e, assim, esses pensamentos têm efeito nos eventos. 
De acordo com outro sensitivo, Aron Abrahamson, campos de pensamento ou formas 
de pensamento interagem com forças planetárias, incluindo energia eletromagnética. 
Ele escreveu (isto também é referido no livro de John White sobre o Pole Shift) de que 
"as formas de pensamento têm vibrações, e vibrações podem adicionar uma força 
destrutiva ou tirar o que está acumulando do que pode ser destrutivo. Novos 
pensamentos positivos quando são enviados por pessoas ou um grupo de pessoas 
podem adicionar muito para evitar ou evitar eventos destrutivos " 

 
John White também cita Goodman em seu livro Pole Shift dizendo (ver página 374) 
"as formas de pensamento liberadas pelo homem e criadas pelo homem interagem 

https://www.dropbox.com/s/q3hrqpcxlsn81pd/Biorelativity%20Standards-Jan.2015.pdf?dl=1
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com os fatores por trás dos terremotos, vulcões e atividades geológicas, bem como 
os fatores por trás das mudanças climáticas". De fato, essa ideia é uma das idéias 
fundamentais da equipe de Biorelatividade do Grupo de Quarenta. Estamos 
continuamente fazendo exercicios de grupo para ajudar a prevenir catástrofes no 
planeta. 
 
1.3. Pré-requisitos para entendimento da Biorelatividade 

Para entender o princípio ou conceito de Biorelatividade ou até mesmo aceitá-lo e 
abraçá-lo, tem que haver alguns pré-requisitos que precisam ser cumpridos. 
 
É essencial que tenhamos uma compreensão mais profunda sobre a realidade que 
nos rodeia e sobre o nosso próprio ser. Não podemos explicar detalhadamente e 
apresentar essas questões neste contexto deste guia. É por isso que apenas haverá 
uma breve apresentação dessas condições e pré-requisitos, sem trazer as 
informações e os conceitos que estão em sua base. 
  
Para começar, é necessário que você tenha uma certa consciência e compreensão 
em relação à Terra, a saber, que nosso planeta Terra é um ser vivo. É um ser e seu 
corpo físico representa o nosso planeta. Ao mesmo tempo, reconhecemos e 
conhecemos isso também para nós mesmos. Somos espírito e energia e precisamos 
de um corpo físico para ter essa experiência humana neste planeta. Cada um de nós 
e nosso planeta tem uma consciência que governa nossas experiências nesse 
contexto de vida e existência. 
 
Em segundo lugar, criamos essa realidade expressando e usando nossa consciência 
e nossa intenção. Nossa própria realidade relaciona-se não só ao nosso próprio ser, 
mas também a um nível humano coletivo ao contexto geral da experiência humana, 
onde estamos presentes, onde somos uma parte integrante ativa, dinâmica e co-
criadora. Isso significa que nossa realidade está profundamente conectada e fundida 
com o UM do planeta. Então reconhecemos a conexão profunda entre a humanidade, 
como coletiva, e tudo o que a Terra representa para nós. 
 
E em terceiro lugar, aceitamos e abraçamos o fato de que podemos nos comunicar 
com o planeta e podemos co-criar em uma conexão telepática com ele. Esta é uma 
expressão de nossa consciência expandida e conexão profunda em muitos níveis que 
nós, como seres humanos, estamos vinculados, mesmo antes de nascermos. 
 
1.4. Tipos de Biorelatividade na Terra 

 
A idéia, o princípio e sua aplicação prática não são novos na Terra. Aqui estão alguns 
exemplos para diferentes formas de Biorelatividade praticada agora no planeta. 
 
Os nativos americanos praticam a Biorelatividade ao rezar pela chuva, por exemplo. 
Através da dança e do canto e suas canções e tambores, eles se comunicam com a 
Mãe Terra, com Gaia, com o espírito do planeta Terra e com tudo o que Ela dá para 
a vida. Os nativos Hopi praticam suas danças Kachinas para influenciar padrões 
climáticos positivamente para ter condições mais favoráveis para conseguir melhores 
lavouras, dependendo da estação. Os nativos americanos cultivam também uma 
profunda conexão e comunicação com os mundos animal e vegetal e, em geral, com 
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a natureza, procurando sempre se alinhar harmoniosamente no desdobramento 
harmonioso e nos ciclos da vida. 

 
Dança da Flauta: desenhando nuvens de chuva com farinha de milho branco. Artista: Eanger Irving 
Couse. - Veja mais em: http://www.crossingworlds.com/articles/hopicycle.html 
 

 
Dançarinos Hopi a Noite por Raymond Naha. Imagens de Ösömuya KATSINA NIGHT DANCES realizadas 
de março a julho, não abertas ao público. "Durante esta temporada, os kachinas realizam lindas danças 
à noite nas aldeias para criar um ambiente agradável para todas as formas de vida para que elas 
cresçam e para que a chuva venha a alimentar as lavouras..." 
Veja mais em: http://www.crossingworlds.com/articles/hopicycle.html 
 

…………………… 

Outro exemplo dado, os aborígenes nativos da Austrália, que consideram a Terra 
parte de sua família. Eles expressam sua espiritualidade dentro de uma conexão 
profunda com a Terra e entram em um estado de transe de consciência e são capazes 

http://www.crossingworlds.com/articles/hopicycle.html
http://www.crossingworlds.com/articles/hopicycle.html
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de perceber os meridianos energéticos do planeta. Eles usam essa habilidade para 
se orientar no deserto profundo ou em Outback.  
Saiba mais sobre a espiritualidade dos aborígenes aqui: 

http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/spirituality/what-is-aboriginal-

spirituality#axzz3rBnRxjVa 

 

…………………… 

Os sacerdotes védicos nas partes do sudeste da Ásia praticam orações especiais, 
rituais e cerimônias para manifestar a chuva como uma forma local de Biorelatividade. 
 

 
Não só os sacerdotes do adhvaryu que estão realizando o ritual, mas muitos ajudantes e o público 

participam do ritual. Todos recitam e cantam versos védicos sagrados (© Indranil Mukherjee). 

 
Saiba mais sobre cerimônias védicas aqui: 
http://niceartlife.com/causing-rain-with-ancient-vedic-rituals/ 
 

…………………… 

Aqui estão outros exemplos de Biorelatividade canalizados de Juliano por David K. 
Miller: 
Sessão de Treinamento em Biorelatividade a partir de 26 de janeiro de 2013 
Canalizado por David K. Miller do Grupo de Quarenta 
Conduzido por Juliano dos Arcturianos - As Técnicas de Biorelatividade 
 
Juliano: Saudações, eu sou Juliano. Nós somos os Arcturianos. Então, o título desta 

palestra é As Técnicas de Biorelatividade. E, especialmente, as técnicas de 

Biorelatividade quando fazemos conferências telefônicas internacionais. Você deve 

primeiro entender que este é um desenvolvimento único na história da Biorelatividade 

no planeta. Ou seja, tem havido muitos casos e exemplos de Biorelatividade na 

história deste planeta. Muitas dessas experiências retornam aos Povos Nativos, que 

http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/spirituality/what-is-aboriginal-spirituality%23axzz3rBnRxjVa
http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/spirituality/what-is-aboriginal-spirituality%23axzz3rBnRxjVa
http://niceartlife.com/causing-rain-with-ancient-vedic-rituals/
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fizeram grupos de círculos de cura para a Terra. Eles fizeram Biorelatividade em 

Stonehenge, por exemplo. Na verdade, os monumentos de Stonehenge foram 

desenvolvidos como parte de um experimento de Biorelatividade. As pirâmides no 

Egito são experimentos de Biorelatividade. Agora, isso irá ajudá-lo a obter um contexto 

mais amplo de sua compreensão da Biorelatividade. Basicamente, esses exemplos 

de Stonehenge e as Pirâmides estão demonstrando que as pessoas estão tentando 

conectar a energia das estrelas da Galáxia à Terra. O objetivo é trazer um certo tipo 

de energia e freqüência para a Terra, de modo que o campo de energia da Terra 

mude, de modo que a Terra possa manter mais luz e mais energia. 

 

Veja a mensagem canalizada completa sobre "As Técnicas de Biorelatividade" nos 

Padrões de Biorelatividade: 

Padrões de Biorelatividade 
 
1.5. Outros Aspectos da Biorelatividade 

Então, veja você, especialmente os nativos da Terra, em todos os continentes, 
praticam tais rituais e exercícios como parte de seus ritos e tradições, porque a 
conexão e a unidade com a Terra são parte de suas crenças, cultura e modo de vida 
que eles mantém vivo e cultivado. Podemos aprender muito com essas pessoas, 
porque aqui reside o aspecto mais importante da Biorelatividade que precisa ser 
reconhecido: viver em unidade e harmonia com a Terra, trabalhar juntos com ela; 
entrar em um processo co-criativo com ela, harmoniosamente, em gratidão, respeito 
e homenagem por tudo o que Ela está nos dando, proporcionando um contexto 
adequado para a nossa própria evolução e crescimento. Se vivemos em separação 
com a Terra e abusando dela de maneiras irresponsáveis e desrespeitáveis, um 
desequilíbrio cresce e começamos a ver, reconhecer e conscientizar os efeitos desse 
desequilíbrio ao nosso redor no mundo natural. 
 
A Biorelatividade concentra-se em pensamentos grupais que trabalham 
telepaticamente em conjunto para enviar energia de cura ao nosso planeta. A prática 
é semelhante ao conceito de oração em grupo em que as pessoas enviam 
pensamentos positivos para mudar o resultado de um evento. Os Arcturianos apontam 
que, em sistemas planetários elevados, os grupos interagem telepaticamente 
continuamente com seu planeta para garantir a máxima harmonia entre os habitantes 
e as forças planetárias. Eles nos mostram como eles se envolvem coletivamente em 
um processo amoroso co-criativo e plenamente consciente de harmonização contínua 
com seu próprio planeta. Eles nos mostram como eles mantêm um estado absoluto 
de equilíbrio no planeta, chamado de homeostase, utilizando uma força trabalhadora 
unificada criativa focada e através da unidade que eles criam no coletivo com o 
planeta. Este estado de existência é um estado onde não há eventos planetários 
extremos, mas onde existe um ambiente duradouro, pacífico e harmonioso para todos 
os habitantes e seres vivos do planeta. 
 
O Grupo de Quarenta abraça esses ensinamentos. No nosso trabalho focalizado, nos 
concentramos na harmonização em muitos níveis de nossa convivência com o nosso 
planeta no contexto da existência e da experiência com a qual a nossa Mãe Terra nos 
oferece. 
 

https://www.dropbox.com/s/q3hrqpcxlsn81pd/Biorelativity%20Standards-Jan.2015.pdf?dl=1
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Concentramo-nos em nossos trabalhos, por exemplo, sobre os fenômenos naturais 
extremos em nossa Terra em todas as suas formas de manifestação e expressão 
como eventos planetários que não estão mais em equilíbrio, como incêndios, 
estiagens, furacões, terremotos, inundações e erupções vulcânicas. A idéia por trás 
desse trabalho é alcançar uma solução confortante, harmoniosa, calmante e uniforme 
dessas manifestações extremas. Isso é feito juntos através de práticas de 
Biorelatividade em um processo co-criativo e de apoio para com o planeta e seus 
próprios sistemas de auto-equilíbrio, regulação e harmonização. A Terra tem esse 
sistema, que os Arcturianos chamam o Sistema Planetário de Retroalimentação. 
Também lidamos direta ou indiretamente com nosso trabalho, com as situações 
extremas do meio ambiente criadas pela própria humanidade, como vazamentos 
radioativos e poluição ambiental. Um exemplo disso é o trágico caso de Fukushima. 
 
O desequilíbrio cria bloqueios, caos, medo, polarização e violência também na 
consciência humana coletiva como expressão e manifestação de separação entre 
nós. Os Arcturianos nos ensinam sobre a consciência coletiva, subconsciência e 
inconsciência de um planeta e do coletivo que reside no planeta. Todas estas 3 partes 
criam a chamado Noosfera. O trabalho com a Noosfera em sessões de 
Biorelatividade inclui trabalhar com os padrões mental, comportamental e emocional 
que são expressos pelo coletivo. Esses padrões se potencializam e manifestam uma 
realidade correspondente à vibração dos padrões de energia que representam. 
  
Estamos completamente conscientes de que TODOS estamos conectados, tudo o que 
é, como diferentes tipos de campos de energia que se relacionam e interagem uns 
com os outros. Podemos alcançar uma harmonização que expressa poderosamente 
e focaliza nossa intenção amorosa e harmoniosa em um processo co-criativo com a 
Terra. Esta intenção e o poder da manifestação ligados a uma maior fonte de Luz, que 
está sempre disponível para nós, podem ser aumentadas significativamente em um 
grupo e podem ser focados para finalmente trazer a harmonização destinada ao bem 
mais elevado da Terra e a todos os habitantes dela: humanos, plantas, animais. É 
assim que co-criamos juntos com a Terra criando um equilíbrio harmonioso para 
TODOS. 
 
1.6. Fontes/Biblioteca sobre a Definição e Conceitos de Biorelatividade 

Por favor, consulte essas fontes para cobrir completamente os conceitos teóricos e 

alguns aspectos práticos da Biorelatividade. Observe que esta lista não apresenta 

uma lista completa de recursos para a Biorelatividade. Você encontrará alguns dos 

recursos ao longo deste documento. 

 Modelos de Biorelatividade (PDF) - criado por David K. Miller e Pam Phairas 

 Palestras canalizadas por David K. Miller do site GOF: 
o Trabalhando com o Sistema de Retroalimentação da Terra – Setembro 

2012  
o Leis da Consciência – Dezembro 2014  
o Os Princípios da Entropia versus Coerência – Julho 2014  
o Evolução e Biorelatividade – Março 2014  
o A Noosfera e o Campo de Energia Etérica da Terra – Fevereiro 2014 

 Apresentações dos membros do GOF: 
o O que é Biorelatividade (PDF) - por Jane Scarratt 

https://www.dropbox.com/s/q3hrqpcxlsn81pd/Biorelativity%20Standards-Jan.2015.pdf?dl=1
http://groupofforty.com/working-with-the-earths-feedback-loop-system/
http://groupofforty.com/working-with-the-earths-feedback-loop-system/
http://groupofforty.com/laws-of-consciousness/
http://groupofforty.com/the-principles-of-entropy-versus-coherence/
http://groupofforty.com/evolution-biorelativity/
http://groupofforty.com/the-noosphere-etheric-energy-field-of-earth/
https://www.dropbox.com/s/1k276w2dql435k7/Jane%20presentation%20on%20Biorelativity.pdf?dl=1
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o Fundamentos de Biorelatividade (PDF) - por Cosmin Supeala 

 Livros (disponíveis para compra): 
o Miller e Yashin, A Nova Árvore da Vida para Ascensão Planetária, 2014 
o Miller, Arcturianos: Como Curar, Ascensionar e Auxiliar o Planeta Terra, 

2013 
o Miller, Biorelatividade: Tecnologias de Cura Planetária, 2011 
o Miller, Biorelatividade e Cura Planetária, 2011 
o Miller, Aumentando o Quociente de Luz Espiritual, 2011 
o Miller, Nova Tecnologia Espiritual para a Terra de Quinta Dimensão, 

2009 

 Site: 
o Visão Geral em Biorelatividade 
o Tecnologias do Grupo de Quarenta 

 
Consulte também recursos relacionados em outros idiomas no Apêndice A deste guia.  
 
 

2. O Projeto de Biorelatividade do Grupo de Quarenta 
 
2.1 Breve história do Projeto de Biorelatividade do GOF  

Nos exercícios de Biorelatividade, os membros do Grupo de Quarenta agora têm a 
poderosa vantagem de se conectar globalmente com muitos membros diferentes, 
trabalhando para se unir telepaticamente para a cura da Terra. Nosso grupo tem feito 
esses exercícios de biorelatividade por mais de 15 anos. Estamos melhorando nossas 
técnicas e estamos nos tornando mais poderosos em nossa eficácia. O trabalho 
começou com o chamado dos Arcturianos e estamos trabalhando continuamente para 
melhorar a eficácia do nosso trabalho, por exemplo através de mais foco e consciência 
de Unidade. 

2.2 O Projeto de Biorelatividade na Internet 

O site do Grupo de Quarenta oferece uma extensa apresentação deste programa. 
Você pode encontrar este projeto no site do GOF sob o item de menu principal 
"Projetos", depois "Biorelatividade". 

https://www.dropbox.com/s/310xkkjq7rqovsz/Presentation_Biorelativity_05072015.pdf?dl=1
http://groupofforty.com/shop/
http://groupofforty.com/product/a-new-tree-of-life-for-planetary-ascension/
http://groupofforty.com/product/arcturians-how-to-heal-ascend-and-help-planet-earth/
http://groupofforty.com/product/arcturians-how-to-heal-ascend-and-help-planet-earth/
http://groupofforty.com/product/biorelativity-planetary-healing-technologies/
http://groupofforty.com/product/raising-the-spiritual-light-quotient/
http://groupofforty.com/product/new-spiritual-technology-for-the-fifth-dimensional-earth-arcturian-teachings-from-the-sacred-triangle/
http://groupofforty.com/product/new-spiritual-technology-for-the-fifth-dimensional-earth-arcturian-teachings-from-the-sacred-triangle/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/
http://groupofforty.com/gof-tools/
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As páginas da Biorelatividade oferecem uma ótima plataforma para as seguintes 
oportunidades: (por favor, siga os links fornecidos): 

 Informação e Educação em Biorelatividade 
o Visão Geral em Biorelatividade 
o Modelos de Meditação em Biorelatividade 
o Programa Educacional em Biorelatividade 

 Arquivo global de sessões de Biorelatividade realizadas 
o Gravações de sessões em Biorelatividade 

 Recurso de informações em eventos planetários 
o Biblioteca de Fontes de Informação de Eventos na Terra 

 Discussões e compartilhamento de idéias, perspectivas e experiências 
o Fórum de Biorelatividade 

 Apresentação da equipe 
o Equipe de Biorelatividade 

 
Visite as páginas do projeto na internet para obter mais informações. Para quaisquer 
sugestões e comentários sobre o conteúdo dessas páginas, entre em contato com os 
Coordenadores da Equipe de Biorelatividade (veja os coordenadores da equipe aqui 
ou veja a apresentação da equipe no próximo capítulo deste guia) e/ou o webmaster, 
em webmaster@groupofforty.com 
 
2.3 Apresentação dos Coordenadores e Equipe 

Os membros da equipe de Biorelatividade (líderes de sessão e coordenadores) são 
apresentados aqui no website do GOF. Temos líderes de sessão de Biorelatividade 
localizados em todo o mundo. Estamos muito gratos por sua grande dedicação e 
compromisso para ajudar a nossa Mãe Terra e a humanidade. É claro que estamos 
igualmente agradecidos e felizes por todas as nossas ótimas sementes estelares e 
curadores planetários do GOF que estão participando de exercícios de Biorelatividade 
e sustentando as intenções de cura expressadas. 
 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-meditation-standards/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/earth-events-information-sources-library-for-biorelativity/
http://groupofforty.com/forums/forum/biorelativity/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team/
mailto:webmaster@groupofforty.com
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team/
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As tarefas dos coordenadores incluem: 

 Fortalecer, expandir e gerenciar a equipe de Biorelatividade 

 Oferecer educação e suporte relacionados à Biorelatividade 

 Treinar novos líderes de sessão 

 Coordenar os esforços sincronizados para Biorelatividade, como sessões de 
emergência 

 Criar e implementar caminhos para o foco elevado e consciência de unidade 
em nosso trabalho de Biorelatividade 

 Ajudar a expandir a consciência planetária para todos os participantes da 
Biorelatividade 

 Informar atividades de Biorelatividade no boletim do GOF e no Conselho 
Consultivo do GOF 

 Realizar reuniões regulares (mensalmente) de equipe com todos os membros 
da equipe (líderes da sessão) 

 Participar e trabalhar em conjunto em outros projetos do GOF para alcançar os 
objetivos e visões do GOF 

 
Coordenadores, líderes de sessão/moderadores e participantes, todos são igualmente 
importantes para um efeito poderosamente positivo, de cura e de harmonização no 
planeta dentro do Grupo dos Quarenta. Muitas bênçãos para todos. 
 
2.4 Como Trabalhamos? 
 
Qual é a base do nosso trabalho 
 
Os Arcturianos nos mostram como eles se envolvem coletivamente em um processo 
amoroso co-criativo e plenamente consciente de harmonização contínua com seu 
próprio planeta. Eles nos mostram como eles mantêm um estado absoluto de 
equilíbrio no planeta, chamado de homeostase, utilizando uma força trabalhadora 
unificada criativa focada e através da unidade que eles criam no coletivo com o 
planeta. Este estado de existência é um estado onde não há eventos planetários 
extremos, mas onde existe um ambiente duradouro, pacífico e harmonioso para todos 
os habitantes e seres vivos do planeta. 
 
O Grupo de Quarenta abraça esses ensinamentos. No nosso trabalho focalizado, nos 
concentramos na harmonização em muitos níveis de nossa convivência com o nosso 
planeta dentro do contexto da existência e da experiência com a qual a nossa Mãe 
Terra nos apresenta. Nos exercícios de Biorelatividade, os membros do Grupo de 
Quarenta ao redor do planeta enviam pensamentos de cura para áreas específicas do 
mundo. 
 
Estamos completamente conscientes de que TODOS estão conectados, tudo o que 
é, como diferentes tipos de campos de energia que se relacionam e interagem uns 
com os outros. Podemos alcançar uma harmonização que expressa poderosamente 
e focaliza nossa intenção amorosa e harmoniosa em um processo co-criativo com a 
Terra. Esta intenção e o poder da manifestação ligados a uma maior fonte de luz que 
está sempre disponível para nós, podem ser expandidos significativamente em um 
grupo. E pode ser focado em finalmente trazer a harmonização destinada ao bem 
supremo da Terra e a todos os seus habitantes: humanos, plantas, animais. É assim 
que co-criamos juntos com a Terra criando um equilíbrio harmonioso para TODOS. 
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Como organizamos nosso trabalho? 
 
Os líderes de sessão de Biorelatividade organizam, com a ajuda dos Coordenadores 
Internacionais de Biorelatividade, regularmente sessões de Biorelatividade. Todas as 
sessões são documentadas no Calendário de Atividades Internacionais do GOF, no 
site aqui:  
http://groupofforty.com/activities-events/events/gof-international-calendar/ 
 
Nossos membros GOF verificam o calendário para quando as sessões de 
Biorelatividade estão disponíveis. Eles também recebem malas diretas de 
Biorelatividade e lembretes por e-mail, para planejar sua participação de forma 
consistente. 
 
As sessões estão sendo realizadas usando um sistema de teleconferência, o sistema 
atual é freeconferencecall.com (mais informações disponíveis mais adiante neste 
guia). 
O anfitrião/moderador ou líder de sessão se reúne com todos os participantes na linha 
de conferência para a Mediação de Biorelatividade. Quanto maior o foco de cura e 
harmonização em toda a equipe, maior o impacto para a manifestação. Os membros 
da equipe de Biorelatividade, de acordo, também se concentram em formas 
sincronizadas para apresentar meditações sobre temas comuns e questões que 
precisam ser abordadas. 
 
Todas as sessões são gravadas e estão disponíveis para todos os membros no site: 
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/ 
 
Os membros podem juntar-se à intenção de cura expressada na meditação ao ouvir 
as gravações. As gravações também são um recurso educacional valioso para 
alcançar uma compreensão maior e comum dos ensinamentos e tecnologias 
Arcturianas e do nosso trabalho. 
 
2.5 Temas para Exercícios de Biorelatividade 

 
Abaixo está uma lista de exemplos de temas e fatos, juntamente com as gravações 
que os líderes da sessão de Biorelatividade abordam junto com suas gravações. 
Essas gravações são amostras de gravações do ano passado. 
 

 Trabalhando com Atividade Tectônica e Vulcânica 
o Equilibrando a atividade tectônica e vulcânica 
o Energizando nossa Mãe Terra com o Amor e a energia do Criador. 

Tema: vulcões globais 
o Nova Madrid/Zonas Sísmicas do Vale Wabash 
o Erupções vulcânicas recentes e terremoto no Nepal 
o Placas Tectônicas do Chile 
o Horizonte de Eventos - Vulcões 

 

 Trabalhando com a Aura da Terra, Grade e Meridianos 
o Curando e Fortalecendo a Aura da Terra e meridianos 
o Corrigindo a Grade da Terra 

http://groupofforty.com/activities-events/events/gof-international-calendar/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/
https://www.dropbox.com/s/i0csgyrxv2ukylw/2015_October_29th_Cosmin.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/twrp6762cfsjqvi/Mai_11th_Maggie_Pam_Phairas_volcanos.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/twrp6762cfsjqvi/Mai_11th_Maggie_Pam_Phairas_volcanos.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/luwbq23wv8vctu3/IA9688_05062015175803217_1082113_8072_2015-05-07.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/j79qsyw569jer8c/Bior.-Maggie%20McLaughlin-Arp%2027%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/p4h29w0zdymer5g/Bior.-Lesley%20Anderson-April%2010%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/56dqopar185gb0b/Bior.-Pam%20Phairas%20Jan%2028%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/fv41bfgjoeo5puo/2015_October_15th_cosmin.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/b36bdac5xsde35p/IA9688_09012015180207683_1058973_3399_2015-09-02.mp3?dl=1
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o Equilibrando o sistema da Terra com os Cristais Arcturianos e a Grade 
Cristalina 

o Chakras, Linhas Ley/Meridianos/fortalecendo o sistema da grade, 
limpando e renovando 

o Curando meridianos 3D antigos e introduzindo meridianos 5D na Terra 
 

 Infusão de Luz Elevada e Energias de Ascensão/Códigos 
o Apoiando a Terra e a humanidade com luz 5D para Ascensão  
o Infundindo, sustentando e integrando luz elevada – Luz Ômega, Energia 

Primordial do Lago Puelo, Luz Messiânica de Montserrat 
o Energias Galácticas 5D para a Mãe Terra e a Humanidade 
o Códigos de Ascensão na Mãe Terra 
o Terra Interior – cura pessoal e planetária 

 

 Trabalhando com a Noosfera 
o Gravando a Noosfera com constelações de pensamentos elevados 
o Transmutando as Ações de Governos e Forças Armadas Globais 
o Transmutando Padrões de Separatividade na Noosfera com a Luz 

Messiânica – Parte 1 – Separação entre a Humanidade e a Terra 
o Transmutando Padrões de Separatividade na Noosfera com a Luz 

Messiânica – Parte 2 – Separatividade entre aspectos do Masculino e 
Feminino 

o Integrando a boa história cósmica para transformar a Noosfera 
o Alterando nossa consciência e a Noosfera 
o Transmutando o medo e estabelecendo o equilíbrio entre a Compaixão 

e o Julgamento na Terra 
o Entropia e Coerência na Noosfera da Terra 

 

 Trabalhando com Baleias e Golfinhos 
o Amor da Baleia Mãe Ancestral  
o Baleias e Golfinhos 
o Saudação às Baleias 

 

 Trabalhando com Elementos 
o Trazendo equilíbrio/harmonia/paz/unidade para os elementos usando o 

Triângulo Sagrado para o Furacão Patrícia no México 
 

 Trabalhando com os Cristais Etéricos Especiais 
o Cristal do Vulcão Poás para Força e Justiça Planetária 
o Infundindo a Terra com Luz Messiânica 
o Respiração Messiânica  
o Série Noosfera 2016 – Alcançando consciência elevada em todos os 

aspectos da Sociedade, usando o Cristal de Grose Valley, Istambul, 
Lago Moraine – Sessão 1 – alimentação e suprimento de água 

o Trabalhando com o Vulcão Poás, Lago Bodensee, Lago Puelo para 
fortalecer e criar nova dinâmica de energia para a Terra 

o Acelerando a criação e integração do entendimento elevado e 
consciência para a Noosfera com o Cristal Etérico do Lago Moraine no 
Canadá  
 

 Trabalhando com Incêndios 

https://www.dropbox.com/s/wzi06gtlqnkmbnu/IA9688_07202015180157737_1081375_9916_2015-07-21.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/wzi06gtlqnkmbnu/IA9688_07202015180157737_1081375_9916_2015-07-21.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/x4v3fuvvl0izcu6/2015_June_1st_maggie.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/x4v3fuvvl0izcu6/2015_June_1st_maggie.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/6braqcbz12p4c7p/Bior.-Maggie%20McLaughlin-Nov%2010%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/3qfe8tfub48a7gn/2015_Ocotber_5th_maggie.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/rmi5ltqrssbk77q/2015_September_17th_cosmin.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/rmi5ltqrssbk77q/2015_September_17th_cosmin.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/yf3g3yh3fhllo6a/2015_September_14th_Maggie.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/g4rnxyan8laof8m/Bior.-Alessandra%20%26%20Pamela-June%2029%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/8l0a4anigy8j0pv/Bior.-Maggie%20McLaughlin-Oct%2027%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/qps9jl5ul13i3h3/2015_September_3rd_Cosmin.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/fqn55cz0hixoifd/IA9688_07292015175745672_1089644_8471_2015-07-30.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/7c3f8q0667po9to/Bior.-Cosmin%20Supeala-Feb%2019%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/7c3f8q0667po9to/Bior.-Cosmin%20Supeala-Feb%2019%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/kfs1ovayadzkl20/Bior.-Cosmin%20Supeala-March%205%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/kfs1ovayadzkl20/Bior.-Cosmin%20Supeala-March%205%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/kfs1ovayadzkl20/Bior.-Cosmin%20Supeala-March%205%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/enxej2wnwm5ks67/Bior.-Lesley%20Anderson-Jan%209%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/tg0aj4tc0k6nbw7/Bior.-Pam%20Phairas%20Nov%205%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/lcdcepuw3xq5vlr/Bior.-Cosmin%20Supeala-Oct%2030%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/lcdcepuw3xq5vlr/Bior.-Cosmin%20Supeala-Oct%2030%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/61w7gzke5qlu5wf/Bior.-Pam%20Phairas-July%2016%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/rb5v8lutk514ptr/2015_October_25th_Alessandra.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/rfiykit3tor6ygy/25620083-32.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/kfds8kbxyyj9axa/Bior.-Lesley%20Anderson-Jan%202%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0y50rur7vxf3j8o/IA9688_10232015110044871_1061936_5579_2015-10-24.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0y50rur7vxf3j8o/IA9688_10232015110044871_1061936_5579_2015-10-24.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/3ustsbgxcffkmy3/2015_September_6th_Alessandra.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/s2fbd7y8y1ri1il/Bior.-Cosmin%20Supeala-Jan%2008%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/cvu0i0pgbyg4q4c/Bior.-Lesley%20Anderson-Jan%2016%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/5x992vet94924cg/2016_January_6th_cosmin_food_water_supply.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/5x992vet94924cg/2016_January_6th_cosmin_food_water_supply.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/5x992vet94924cg/2016_January_6th_cosmin_food_water_supply.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/if39vvbirgf82nr/Cosmin_December_23_2015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/if39vvbirgf82nr/Cosmin_December_23_2015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/gebbmu6shh95uwz/2015_December_16th_cosmin_understanding.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/gebbmu6shh95uwz/2015_December_16th_cosmin_understanding.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/gebbmu6shh95uwz/2015_December_16th_cosmin_understanding.mp3?dl=1
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o Incêndios na Costa Oeste 
o Estiagens e Incêndios florestais na Colúmbia Britânica e no corredor da 

Nova Costa Oeste da América 
o Biorelatividade para o Lago Puelo – Trazendo chuva para a Patagônia 

e o Lago Puelo 
o Incêndios na Indonésia – harmonizando e diminuindo os danos pela 

Noosfera 
 

 Trabalhando com Oceanos 
o Equilíbrio das algas e viroses dos plânctons na água, ar, e terra 
o Equilíbrio do Oceano Pacífico; recriando lazer nas Ilhas Vanuatu; 

inundações no Chile 
o Múltiplas Ferramentas para tempestades no Oceano Pacífico 
o Equilíbrio das correntes oceânicas 
o Curando Oceanos com a expansão do Anel de Ascensão 
o Gota do Oceâno primitivo da Terra Ascensionada 
o Biosfera e limpeza do sistema aquático da Terra 
o Curando os oceanos com o Anel de Ascensão expandido 

 

 Trabalhando com o Sistema Planetário de Retroalimentação e os 
elementos em geral 

o Enriquecendo o sistema de Retroalimentação Planetário - Parte 1 
o Enriquecendo o sistema de Retroalimentação Planetário - Parte 2 
o Enriquecendo o sistema de Retroalimentação Planetário - Parte 3 
o Harmonizando os elementos com a Luz Ômega e os Cristais Etéricos 
o Transformando os elementos em harmonia 

 

 Trabalhando com Radioatividade, Contaminações e Poluição 
o Rio Animas EUA 
o Poluição do Ar 
o Transmutando a radioatividade/energias tóxicas no Anel de Fogo 

incluindo a hidrosfera, pedosfera, atmosfera e biosfera 
o Sustentando luz mais elevada e tremeluzindo na região de vazamento 

de minérios do Rio Doce e Oceano Atlântico 
 

 Trabalhando com as Estiagens 
o A estiagem de Porto Rico 
o Equilibrando a estiagem mundial – focado no Oceano Pacífico 
o Estiagem Mundial 

 

 Trabalhando com as Tempestades/Furacões 
o Trazendo equilíbrio/harmonia/paz/unidade para os elementos usando o 

Triângulo Sagrado para o Furacão Patrícia no México 
o Furacões no Havaí 
o Super El Nino 

 
2.6 Programa Educacional de Biorelatividade 

Os Coordenadores do Programa de Biorelatividade do Grupo de Quarenta recebem 
você ao Programa Educacional Biorelatividade. Este programa é uma série de aulas 
gratuitas que oferecem ensino sobre a Biorelatividade e as ferramentas Arcturianas 

https://www.dropbox.com/s/5yiltcib7gzrgaw/2015_August_20th_cosmin_America_issues.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/6nh7eyfuwfi8fyn/2015_July_17th_lesley.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/6nh7eyfuwfi8fyn/2015_July_17th_lesley.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/qy12igajzro4vlx/Bior.-David%20Miller-Mar%201st%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/qy12igajzro4vlx/Bior.-David%20Miller-Mar%201st%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/3zi8ue1ud1jjs9l/2015_November_19th_Cosmin.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/3zi8ue1ud1jjs9l/2015_November_19th_Cosmin.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/lzlpxf3sce6iv3x/2015_Mai_22nd_lesley_algae_bacteria_water_air.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/hp2j7mo9i1kym54/Bior.-Maggie%20McLaughlin-March%2030%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/hp2j7mo9i1kym54/Bior.-Maggie%20McLaughlin-March%2030%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/dogv8rgryng909n/Bior.-Pam%20Phairas%20Mar%2025%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/a1kp7s188uugs5q/Bior.-Lesley%20Anderson-March%2027%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/q60x9pjv68vfaqw/Bior.-Pam%20Phairas%20Feb%2011%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/87rupzm9ju94iyo/Bior.-Alessandra-January%2025%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/logdzw620dqhlmv/Bior.-Maggie%20McLaughlin-Jan%2020%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/q60x9pjv68vfaqw/Bior.-Pam%20Phairas%20Feb%2011%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/8gtkijxcjhj763x/2015_Mai_14th_cosmin_enrich_pfls.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/04zhxukb60zzi4w/2015_Mai_21st_cosmin_enrich_pfls_part_2.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/04zhxukb60zzi4w/2015_Mai_21st_cosmin_enrich_pfls_part_2.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/kogr3tuupp18npp/2015_Mai_28st_cosmin_enrich_pfls_part_3.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/kogr3tuupp18npp/2015_Mai_28st_cosmin_enrich_pfls_part_3.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/kogr3tuupp18npp/2015_Mai_28st_cosmin_enrich_pfls_part_3.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/lda43ybwgo1ngvm/Bior.-Cosmin%20Supeala-Jan%2022%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/67z8fj6v3m7du9u/Bior.-Cosmin%20Supeala-Nov%2013%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/vnasdzom2q2li0w/2015_August_11th_Sheila.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/jdxgppgk2da0q9z/Bior.-Pam%20Phairas%20Feb%2025%2C%202015.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/mypyvu11zprexxp/IA9688_10162015110230785_1055060_2368_2015-10-16.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/mypyvu11zprexxp/IA9688_10162015110230785_1055060_2368_2015-10-16.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/8d23z86hnxxbzx4/2015_December_3rd_cosmin_rio_doce_shimmering.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/8d23z86hnxxbzx4/2015_December_3rd_cosmin_rio_doce_shimmering.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/vnaqrrmitwrqtsj/2015_July_9th_cosmin_puerto_rico.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/eeazqw4a3j5exvb/2015_July_18th_emergency_session_lesley.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/km7hy75jzw40ksf/Bior.-David%20Miller-Dec%2020%2C%202014.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0y50rur7vxf3j8o/IA9688_10232015110044871_1061936_5579_2015-10-24.mp3?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0y50rur7vxf3j8o/IA9688_10232015110044871_1061936_5579_2015-10-24.mp3?dl=1
http://recording.freeconferencecalling.com/mp3/488147/488147/IA9688_08052014140526687_1055325.mp3
http://recording.freeconferencecalling.com/mp3/488147/488147/IA9688_02262014170039511_1061467.mp3
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com foco em como utilizar essas ferramentas em uma sessão de meditação de 
Biorelatividade poderosamente focada. 

Essas sessões estão disponíveis para os líderes de sessão de Biorelatividade como 
um curso de atualização; membros do GOF que estão interessados em tornar-se 
líderes da sessão de Biorelatividade e membros do GOF que desejam ter uma 
compreensão mais profunda das ferramentas Arcturianas utilizadas na meditação 
para que possam participar mais poderosamente nas meditações com intenção 
focada de cura para humanidade, nossa Santíssima Mãe Terra e a si mesmo. 

O formato de conexão é pelo GoToMeeting, e é interativo e é apresentado 
mensalmente. As oportunidades são fornecidas dentro e fora da aula para fazer 
perguntas e compartilhar suas próprias experiências. Todos são encorajados a 
participar do nível que ele deseja. 

Os instrutores são: Maggie McLaughlin, Coordenadora Internacional de 
Biorelatividade do GOF e Jane Scarratt, Coordenadora Nacional GOF Austrália, com 
apoio técnico e educacional de Cosmin Supeala, Coordenador de Biorelatividade do 
GOF. As sessões são gravadas e estão disponíveis no site do GOF em 
Biorelatividade. Todos os membros do GOF são convidados a ouvir essas sessões a 
qualquer momento. Para aqueles que estão pensando em se tornar um líder de 
sessão de Biorelatividade, essas sessões gravadas serão parte de seu programa de 
treinamento, juntamente com este Guia de Biorelatividade e orientação pessoal com 
o Coordenador de Biorelatividade ou membro designado. 

Uma biblioteca de recursos está disponível como parte deste programa para ajudar a 
preparar os participantes para cada classe, você pode encontrar o link para a lista de 
recursos na parte inferior desta página. Esta classe está sendo criada com base nos 
objetivos do programa de Biorelatividade e das necessidades dos participantes. 

Visite as páginas do programa no site para obter mais informações e recursos: 

 Arquivo de sessões com agendas, gravações e recursos vinculados  
 Biblioteca de Recursos de Sessão (continuamente mantida atualizada à 

medida que as sessões são apresentadas) 
 Lista completa de tópicos (pode ser expandida no futuro) 

2.7 Reuniões da Equipe de Biorelatividade 
 
A cada mês, todos os líderes da sessão de Biorelatividade e os membros da equipe, 
incluindo os Coordenadores Regionais e Internacionais, se encontram usando o 
aplicativo GoToMeeting para: 
 

 Relatar sobre nossas atividades de Biorelatividade em cada país 

 Relatar sobre os diferentes projetos iniciados dentro da equipe 

 Compartilhar e trocar experiências nos esforços de Biorelatividade 

 Realizar apresentações e treinamentos em diferentes ferramentas que usamos 
em nosso trabalho 

 Co-criar, compartilhar e trocar informações, idéias e perspectivas sobre como 
ser mais bem-sucedido em nosso trabalho de cura planetária, como alcançar e 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/sessions/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/resource-library/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/resource-library/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/topics/
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manter a consciência da unidade e focar nos nossos esforços de 
Biorelatividade. Por exemplo, através de: 

o Criar formas de compartilhar, trocar e discutir nossas experiências 
o Criar pontes e formas de participar das sessões de Biorelatividade em 

todo o mundo, atravessando fronteiras e apoiando-se mutuamente a 
nível global 

o Sincronizar nossos esforços de Biorelatividade em um evento/tema/ 
problema planetário comum escolhido 

 
Todas as reuniões são gravadas e oferecidas para download nesta página: 
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team-meetings/ 
 
Encontre nossa equipe aqui: 
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team/ 
 
Se você tiver alguma sugestão, feedback ou pergunta, entre em contato com os 
Coordenadores Regionais ou Internacionais de Biorelatividade na página da equipe. 
 
2.8 Página de Biorelatividade no Facebook 
 
Gostaríamos de convidar todos os membros do GOF que estão presentes ou desejam 
participar do projeto de Biorelatividade como líderes da sessão de Biorelatividade ou 
como participantes das meditações de Biorelatividade para se juntarem a esta página 
do Facebook para compartilhar suas idéias, perspectivas e experiências sobre 
Biorelatividade. Compartilhar nossas experiências e perspectivas nos ajuda a 
entender melhor nosso trabalho neste projeto, expandindo nossas habilidades para 
participar, contribuindo para o campo de consciência unificado que queremos 
estabelecer e manter dentro do nosso grupo. Ele também levanta o interesse, foco e 
dedicação que precisamos para ajudar nossa Mãe Terra e a humanidade nesse 
processo de Ascensão. Isso também ajuda a alcançar o estado absoluto de 
homeostase em nosso planeta, assim como os Arcturianos estão nos ensinando. 
 
Esta página é reservada apenas para membros ativos do Grupo de Quarenta para 
postagens sobre eventos da Terra, Biorelatividade e questões relacionadas. 
Congratulamo-nos com os membros a usar esta página do Facebook para alertar os 
outros membros para os eventos da Terra, solicitar sessões de Biorelatividade, seguir 
eventos e publicar comentários e avaliações. 
 
Junte-se à página aqui: 
https://www.facebook.com/groups/Biorelativity/ 
 
2.9 Plataforma de Eventos Planetários para Biorelatividade 
 
A Plataforma de Eventos Planetários no site do Grupo de Quarenta (GOF) é uma 
ferramenta para os membros do GOF ajudar a alcançar uma consciência planetária. 
Ela oferece a todos os membros em nossa rede global do GOF a oportunidade de 
enviar/reportar a todos os eventos da Terra para o grupo GOF que estão acontecendo 
no planeta nas regiões onde vivem. Existe uma grande utilidade nessas informações, 
especialmente quando vem de membros que estão enfrentando o evento ou situação 
na região do planeta que está ocorrendo. A rede global do GOF é uma grande 
vantagem ao trabalhar em um nível planetário, assim como Juliano nos aponta. Nos 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team-meetings/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team/
https://www.facebook.com/groups/Biorelativity/
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esforços do grupo planetário, este aspecto global desempenha um papel importante. 
Na Plataforma de Eventos Planetários, esse aspecto vem se concretizando. É uma 
ótima oportunidade para permitir que essa vantagem se atue e, por isso, nos apoiamos 
mutuamente para aumentar nossa conscientização em um nível planetário. Nós 
ajudamos uns aos outros a tomar consciência do que acontece em nosso planeta. 
Isso é importante porque, com essa informação, podemos agora ter uma 
compreensão global de eventos e padrões de eventos. Com esta informação, isso nos 
ajuda a ter uma melhor compreensão e cobertura dos eventos/situações em nosso 
trabalho de cura planetária, especialmente quando proporcionamos Biorelatividade. 
 
O objetivo da plataforma é funcionar como uma interface para o intercâmbio de 
informações que nos ajuda a nível de grupo global a alcançar mais facilmente uma 
consciência planetária, oferecendo oportunidades de cura e harmonização planetárias 
através da Biorelatividade. A plataforma fornece dados objetivos em quantidade e 
qualidade. 
 
Você pode saber mais sobre a plataforma: 

 A estrutura da plataforma 
o Como enviar um evento 
o Sobre o Mapa de Eventos Planetários 
o Sobre a Lista de Eventos Planetários  
o Contatando a Equipe de Biorelatividade 

 Como usar página com uma apresentação detalhada 

 Como podemos trabalhar com a plataforma. 
o Relatando/enviando um evento ou uma situação em seu país 
o Como usar as informações para o seu trabalho de cura planetária 

 
Você pode baixar e ler o manual da plataforma usando este link: 
https://www.dropbox.com/s/s8p73wxsasi1rws/Planetary_Event_Platform_Presentatio
n.pdf?dl=1 

 
 

3. Como Posso Participar e Ajudar - Guia do Participante  
 
3.1 Expectativas dos Participantes 
 
Não há expectativas de experiência em Biorelatividade para participar de uma sessão 
de Biorelatividade. É preciso apenas a sua presença e dedicação amorosa e focada 
para participar do amor pela nossa Mãe Terra e pela humanidade. O resto vem com 
a aprendizagem fazendo/participando. Compreender a terminologia ou a forma como 
utilizamos a tecnologia Arcturiana na Biorelatividade é antes de tudo uma questão de 
experiência. Então seja paciente consigo mesmo, permita que a informação funcione 
com você e seja integrada para o seu bem mais elevado. 
 
Muitos de nossos membros estão preocupados de que eles não estejam oferecendo 
o suficiente ou não têm as habilidades necessárias para participar. Mas, como também 
é apresentado nos primeiros capítulos deste guia, participamos com nossos 
pensamentos e intenções de cura e harmonização juntos de forma focalizada. Ao 
juntar-se a esses pensamentos e intenções no grupo de meditação, expressando uma 
consciência mais elevada, mantendo uma luz maior no nível pessoal e a nível deste 

https://www.dropbox.com/s/s8p73wxsasi1rws/Planetary_Event_Platform_Presentation.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/s8p73wxsasi1rws/Planetary_Event_Platform_Presentation.pdf?dl=1
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grupo, você já está participando da cura da Mãe Terra e da humanidade, 
desencadeada pelo seu amor e gratidão. 
 
Você importa! 
Juntos somos Fortes! 
Estamos honrados e gratos por você ao nosso lado! 
 
3.2 Estudo Pessoal 
 
Expandir nosso conhecimento e compreensão individual é sempre uma boa maneira 
de avançar. Existem várias fontes para as quais você tem acesso para expandir a sua 
consciência e compreensão sobre Biorelatividade e como funciona: 
 

 Livros de David (disponíveis em diversos idiomas) 
o Miller e Yashin, Nova Árvore da Vida para Ascensão Planetária, 2014 
o Miller, Arcturianos: Como Curar, Ascensionar e Ajudar o Planeta Terra, 

2013 
o Miller, Biorelatividade: Tecnologias de Cura Planetária, 2011 
o Miller, Biorelatividade e Cura Planetária, 2011 
o Miller, Elevando o Quociente de Luz Espiritual, 2011 
o Miller, Nova Tecnologia Espiritual para a Quinta Dimensão da Terra, 

2009 
 

 Programa Educacional de Biorelatividade 
o Visite a página de recursos do Programa Educacional de Biorelatividade 

para ótimos materiais de estudo. 
o Ouça/Veja as gravações das sessões do Programa Educacional de 

Biorelatividade 
 

 Palestras (Aqui alguns exemplos. Por favor, visite a página de Palestras na 
internet para mais informações) 

o Trabalhando com o Sistema de Retroalimentação da Terra – Setembro 
2012  

o Leis da Consciência - Dezembro 2014  
o Os Princípios da Entropia versus Coerência – Julho 2014  
o Evolução e Biorelatividade – Março 2014  
o A Noosfera e o Campo de Energia Etérica da Terra – Fevereiro 2014  

 

 Webinários (Aqui há somente alguns exemplos. Por favor, visite a página de 
Webinários na internet para mais apresentações) 

o Biorelatividade – uma nova perspectiva 
o O Triângulo Sagrado 

 
 

 Pesquise no nosso site (use a função de pesquisa em nosso site ao procurar 
informações específicas. Digite o termo ou terminologia desejado e pressione 
enter): 
 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/resource-library/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/sessions/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/sessions/
http://groupofforty.com/activities-events/lectures/
http://groupofforty.com/working-with-the-earths-feedback-loop-system/
http://groupofforty.com/working-with-the-earths-feedback-loop-system/
http://groupofforty.com/laws-of-consciousness/
http://groupofforty.com/the-principles-of-entropy-versus-coherence/
http://groupofforty.com/evolution-biorelativity/
http://groupofforty.com/the-noosphere-etheric-energy-field-of-earth/
http://groupofforty.com/activities-events/events/webinars/
http://groupofforty.com/activities-events/events/webinars/biorelativity-webinar-may-17th-2015/
http://groupofforty.com/activities-events/events/webinars/webinar-the-sacred-triangle-2016-january-24/
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 Visite e junte-se à nossa página do Facebook, onde membros e visitantes se 
reúnem para trocar conhecimentos, informações, idéias, perspectivas e 
experiências dentro da Biorelatividade: 

o Página de Biorelatividade do GOF no Facebook (somente para 
membros) 

o Página do GOF no Facebook (somente para membros) 
o Página de Informações do GOF no Facebook 
o Página do GOF em idioma alemão 
o Página do GOF na Austrália 
o Página do GOF na Romênia  

 
Consulte também recursos relacionados em outros idiomas no Apêndice A deste guia.  
 
3.3 Localize e Participe das Sessões em Andamento 
 
Calendário de Atividades Internacionais 
 
No site do Grupo de Quarenta, temos o Calendário de Atividades Internacionais. Vá 
para http://www.groupofforty.com, então vá para o menu "Atividades e Eventos". Um 
submenu será aberto e você poderá acessar o "International Activity Calendar" ou ir 
diretamente para esta página: 
http://groupofforty.com/activities-events/events/gof-international-calendar/ 
 
O Calendário de Atividades Internacionais reúne todas as atividades mundiais 
conhecidas (para a sede do GOF e o administrador do site) do Grupo de Quarenta. 
Há uma variedade de atividades agendadas neste calendário: 
 

 Sessões de Biorelatividade 

 Transmissão Mensal de Palestras 

 Atividades Educacionais: 
o Sessões do Programa Educacional de Biorelatividade 
o Webinários  
o Classes de Árvore da Vida 
o Encontros do Clube do Livro 

 Atividades com o projeto de Cidades de Luz Planetárias 
o Ativações de Cidades de Luz Planetárias 
o Ativações Reservas Oceânicas de Luz Planetárias 
o Encontros Mensais de Cidades de Luz Globais 

 Sessões de Perguntas & Respostas 
 
Como membro do GOF, você encontrará aqui todas as atividades em que você pode 
participar para sua educação, informações e se você gosta de se envolver em 
diferentes atividades de cura planetária. 
 

https://www.facebook.com/groups/Biorelativity
https://www.facebook.com/groups/229145233820101/
https://www.facebook.com/groups/467184920062368/
https://www.facebook.com/groups/GOF.Deutschsprachig/
https://www.facebook.com/groups/999652990068264/
https://www.facebook.com/groups/GOFRomania/
http://www.groupofforty.com/
http://groupofforty.com/activities-events/events/gof-international-calendar/
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Você pode filtrar as atividades por tipo de atividade. Então, se você procurar Sessões 
de Biorelatividade, pode filtrar o Calendário por este tipo de atividade. 
Você encontrará aqui todas as sessões de Biorelatividade programadas para que você 
tenha a opção de participar nessas sessões. Você pode encontrar todas as 
informações necessárias para participar de uma sessão na entrada do calendário 
clicando em "Exibir detalhes". Isso lhe dará todas as informações que você precisa 
para participar de uma sessão de meditação específica. 
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Uma nova página com os detalhes da sessão de Biorelatividade se abre. Você pode 
ver qual número ligar e qual código de acesso você precisa para participar.

 
 
Todos os horários são fornecidos com base no fuso horário do Arizona, que é o fuso 
horário da sede do GOF. Você pode converter a hora em seu fuso horário local, para 
que você possa saber quando a sessão ocorre em relação ao seu fuso horário, usando 
uma dessas plataformas: 
 

 www.thetimenow.com (Adequado também para pessoas com deficiência 
visual) 

 www.timeanddate.com 
 
Anúncios de Biorelatividade 
 
Todo membro ativo do GOF recebe anúncios para sessões de Biorelatividade sobre 
as próximas sessões de Biorelatividade programadas no Calendário Internacional. Há 
anúncios em muitos idiomas, como inglês, alemão, espanhol etc. 
 
Estes anúncios são recebidos por e-mail alguns dias antes da sessão ser realizada. 
Então você tem tempo para verificar sua agenda e acomodar se você quiser participar. 
 
O programa de Biorelatividade do GOF usa o serviço de teleconferência 
freeconferencecall.com para as sessões de Biorelatividade porque oferece aos 
membros de todo o mundo a possibilidade de participar por telefone a partir de taxas 
locais do seu país. Além disso, o serviço é gratuito e oferece funções como silêncio/ 
sintonização e gravação. 
 
Como participar de uma sessão 
 
Como chamar na linha de teleconferência da sessão como participante: 
 
 

http://www.thetimenow.com/
http://www.timeanddate.com/


23 
 

1. Ligue para o número do seu país (participante) para a lista vinculada aqui ou dado 
no anúncio de Biorelatividade 
2. Digite o código de participante de 6 dígitos (fornecido no anúncio e também 
nomeado na entrada do calendário da sessão) e confirme com # e 1 sobre o teclado 
do seu telefone. 
Durante a sessão de meditação você tem as seguintes possibilidades:  

 Silenciar seu microfone *6  

 Ativar seu microfone *6 
 

3.4 Ouça as Gravações das Meditações 
 
Todas as sessões de Biorelatividade que são realizadas sobre o sistema 
freeconferencecall são gravadas e as gravações são arquivadas em nosso site GOF. 
Você pode encontrá-los em nosso site em Projetos-> Biorelatividade-> Sessões de 
Biorelatividade-> Gravação de Sessões de Biorelatividade ou diretamente nesta 
página: 
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/ 
 

 
 
Você pode filtrar a lista por ano, mês, moderador, país e idioma. 
Todas as gravações disponíveis e enviadas são arquivadas aqui nesta página, de 
todos os países em todas as línguas. 
 
Ouvir as gravações é uma ótima maneira de participar e reorientar a intenção de cura 
se não pudermos participar diretamente na sessão e também aprender mais sobre 
Biorelatividade em si e como usamos a tecnologia Arcturiana para a cura planetária 
em nossas sessões de Biorelatividade. 
 
Esta é também uma ótima ferramenta de treinamento se alguém quiser se tornar um 
líder de sessão de Biorelatividade. 
 
3.5 Participe da Plataforma de Eventos Planetários para Biorelatividade 
 
Todo membro do GOF pode trabalhar com esta plataforma em diferentes papéis. 
Esta plataforma oferece a oportunidade de troca de informações em nossa 
organização GOF global. Então, de um lado, o relatório da informação é muito 

https://www.dropbox.com/s/55trzjlingb65ex/Country_List.xlsx?dl=1
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/
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importante e, por outro lado, o que fazemos com essa informação também é muito 
importante. 
 
Todos os membros do GOF podem e têm a possibilidade de ajudar a elevar a nossa 
consciência comum em um nível planetário através de relatórios/envio de eventos e 
situações em suas regiões e países. Desta forma, usamos completamente a nossa 
rede de grupos globais, tal como sugerido por Juliano para ser uma vantagem em 
nosso trabalho planetário. É aí que você, que quer participar, entra, está alerta sobre 
o que está acontecendo em sua região ou país do mundo e informa sobre eventos e 
situações que precisam de nossa atenção para serem trabalhados para receber cura 
e harmonização. É assim que você ajuda a aumentar nossa consciência comum sobre 
a situação global planetária, oferecendo ótimas informações para as sessões de 
Biorelatividade. 
 
Se você quiser saber mais sobre como enviar um evento ou uma situação, como 
acessar o Mapa ou Lista de Eventos Planetários ou como entrar em contato com a 
equipe da Biorelatividade, leia a descrição detalhada da plataforma aqui: 
https://www.dropbox.com/s/s8p73wxsasi1rws/Planetary_Event_Platform_Presentatio
n.pdf?dl=1 
 
3.6 Compartilhe Sua Experiência, Idéias e Perspectivas com Biorelatividade 
 
Compartilhar e trocar experiências, idéias, compreensão e perspectivas com outros 
nos ajudam a alcançar um entendimento comum e ajudar a conscientizar nosso 
trabalho de cura planetária através da Biorelatividade. 
 
Temos várias maneiras de trocar e compartilhar: 

 Junte-se a Página de Biorelatividade do GOF no Facebook (clique no link para 
visitor e associar-se) 

 Junte-se a um dos Tópicos do Fórum de Biorelatividade (clique no link para 
visitar o fórum. Faça login se ainda não estiver conectado e participe das 
discussões)  

 Fale com os líderes da sessão de Biorelatividade em seu país ou com os 
membros do seu grupo e coordenador ou coordenador do país. Traga suas 
idéias e perspectivas, pois são valiosas e apreciadas. Todos nós participamos 
de forma única e maravilhosa nesse processo de cura. 

 Entre em contato com a equipe de Biorelatividade a nível regional ou 
internacional. Use este link para escrever uma mensagem para a equipe: 
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/send-a-message-to-the-
biorelativity-team/ 

 
 
 

4. Como Posso Tornar-me um Líder de Sessão de Biorelatividade - 
Guia do Líder da Sessão 

 
O Grupo de Quarenta tem um Programa de Meditação de Biorelatividade vibrante e 
ativo, gerido pelo (s) Coordenador (es) Internacional de Biorelatividade. Para 
padronizar o treinamento do Lider de Sessão de Biorelatividade e fornecer recursos 
valiosos, este guia do Líder de Sessão de Biorelatividade foi criado para apoiar este 

https://www.dropbox.com/s/s8p73wxsasi1rws/Planetary_Event_Platform_Presentation.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/s8p73wxsasi1rws/Planetary_Event_Platform_Presentation.pdf?dl=1
https://www.facebook.com/groups/Biorelativity
http://groupofforty.com/forums/forum/biorelativity/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/send-a-message-to-the-biorelativity-team/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/send-a-message-to-the-biorelativity-team/
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programa e os líderes da sessão de Biorelatividade dentro da visão e objetivos do 
Grupo de Quarenta.  
  
4.1 Por quê Tornar-se um Líder de Sessão? 
 
Se você tem paixão pela nossa Grande Mãe Terra e deseja ajudá-la e a humanidade 
no processo de Ascensão e curar e desejar se tornar um participante mais ativo no 
programa de Biorelatividade, você pode considerar tornar-se um líder de sessão. 
 
Se você deseja saber mais sobre as ferramentas Arcturianas e como utilizá-las para 
não apenas sua própria cura pessoal, mas também para a cura da Terra, tornar-se 
um líder de sessão apoiará essas intenções. 
 
Os Coordenadores Internacionais de Biorelatividade ou o representante do país lhe 
fornecerão um programa de orientação, incluindo atividades e informações 
educacionais do GOF e todo o suporte que você precisa para tornar-se um líder de 
sessão de Biorelatividade. 
 
4.2 Pré-requisitos Para se Tornar um Líder de Sessão de Biorelatividade 
 
Você não precisa ser um especialista em Biorelatividade. Seu amor e dedicação, a 
vontade de aprender as ferramentas arcturianas e outras ferramentas usadas na 
Biorelatividade para curar a Terra e a humanidade é tudo que você precisa. O resto é 
aprender e ganhar experiência fazendo. 
 
Há alguns pré-requisitos, embora isso faça sentido e seja significativo para ser 
cumprido: 
 

 O primeiro passo é o desejo de ser um líder de sessão de Biorelatividade. 

 Você é um membro confiável e responsável do GOF por um período mínimo 
de um ano, ou o tempo que você precisa para conhecer o GOF e é um membro 
ativo. 

 Tenha um histórico de frequência de sessões de meditação regularmente, 
como base para suas próprias meditações futuras. 

 Já teve alguma experiência com a meditação em geral no passado. Isso é 
recomendado. 

 Demonstrar habilidades de comunicação efetivas na língua em que você 
apresentaria a sessão de meditação 

 Ter acesso confiável à Internet e ao telefone 

 Ser capaz de fornecer sessões no mínimo uma vez por mês 
 

4.3 Passos para Tornar-se um Líder de Sessão de Biorelatividade do GOF 
 
Entre em contato com os Coordenadores Internacionais de Biorelatividade ou com o 
representante do seu país e informe-os sobre o seu interesse em se tornar um líder 
de sessão. 
Eles providenciarão uma entrevista pelo GoToMeeting/Skype para determinar seu 
interesse e sua prontidão. Se for aceito que você está pronto para prosseguir e os pré-
requisitos atendidos, você e os coordenadores/representantes juntos co-criarão seu 
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programa de treinamento de orientação para prepará-lo antes de oferecer sessões de 
Biorelatividade.   
 
Passo 1 - Preparação/Orientação/Educação/Treinamento 
 
O programa de treinamento inclui: 

 Estudo Pessoal / Educação / Pesquisa sobre Biorelatividade 

 Participação nas sessões de Biorelatividade e/ou escutar as gravações 

 Participação em aulas do programa educacional sobre Biorelatividade 

 Orientação individual pessoal e treinamento com um Coordenador de 
Biorelatividade ou representante do país 
 

Estudo Pessoal/Educação/Pesquisa sobre Biorelatividade 
 
Aqui está uma lista de recursos para estudo pessoal, educação e pesquisa sobre 
Biorelatividade. Você pode começar com: 
 

 As sessões do Programa Educacional de Biorelatividade são um ótimo recurso 
para a educação sobre Biorelatividade. Por favor visite: 

o Arquivos de Sessões com gravações multimídias 
o Página de recursos para sessões com a transcrição do material das 

sessões 
 

 Modelos de Palestras de Biorelatividade (PDF) de Juliano 
 

 Palestras canalizadas por David K. Miller no website do GOF. Você pode 
encontrar todas as palestras aqui:  http://groupofforty.com/activities-
events/lectures/. Aqui está uma lista escolhida de palestras centradas na 
Biorelatividade: 

o Trabalhando com o Sistema de Retroalimentação da Terra - Setembro 
de 2012  

o Leis da Consciência - Dezembro 2014  
o Princípios da Entropia versus Coerência – Julho 2014 
o Evolução e Biorelatividade – Março 2014 
o A Noosfera e o Campo de Energia Etérica da Terra – Fevereiro 2014 

 

 Livros (disponíveis para compra): 
o Miller e Yashin, A Nova Árvore da Vida para Ascensão Planetária, 2014 
o Miller, Arcturianos: Como Curar, Ascensionar e Ajudar o Planeta Terra, 

2013 
o Miller, Biorelatividade: Tecnologias de Cura Planetária, 2011 
o Miller, Biorelatividade e Cura Planetária, 2011 
o Miller, Elevando o Quociente de Luz Espiritual, 2011 
o Miller, Nova Tecnologia Espiritual para a Quinta Dimensão na Terra, 

2009 
 

Existem grupos de discussão de livros em alguns países (por exemplo, 
Austrália) formados por nossos membros, onde temas e capítulos dos livros 
são discutidos e perspectivas trocadas. Isso ajuda com a compreensão das 
tecnologias e conceitos apresentados. 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/sessions/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/resource-library/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/resource-library/
https://www.dropbox.com/s/q3hrqpcxlsn81pd/Biorelativity%20Standards-Jan.2015.pdf?dl=1
http://groupofforty.com/activities-events/lectures/
http://groupofforty.com/activities-events/lectures/
http://groupofforty.com/working-with-the-earths-feedback-loop-system/
http://groupofforty.com/working-with-the-earths-feedback-loop-system/
http://groupofforty.com/laws-of-consciousness/
http://groupofforty.com/the-principles-of-entropy-versus-coherence/
http://groupofforty.com/evolution-biorelativity/
http://groupofforty.com/the-noosphere-etheric-energy-field-of-earth/
http://groupofforty.com/shop/
http://groupofforty.com/product/a-new-tree-of-life-for-planetary-ascension/
http://groupofforty.com/product/arcturians-how-to-heal-ascend-and-help-planet-earth/
http://groupofforty.com/product/arcturians-how-to-heal-ascend-and-help-planet-earth/
http://groupofforty.com/product/biorelativity-planetary-healing-technologies/
http://groupofforty.com/product/raising-the-spiritual-light-quotient/
http://groupofforty.com/product/new-spiritual-technology-for-the-fifth-dimensional-earth-arcturian-teachings-from-the-sacred-triangle/
http://groupofforty.com/product/new-spiritual-technology-for-the-fifth-dimensional-earth-arcturian-teachings-from-the-sacred-triangle/
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 Saiba mais sobre Anatomia de uma Sessão de Biorelatividade (Exemplo) PDF 
 

 Website: 
o Visão Geral da Biorelatividade – Página principal do projeto  
o Tecnologias do Grupo de Quanreta - pequenas apresentações sobre as 

ferramentas de cura pessoal e planetária com links para outros recursos 
o Programa Educacional de Biorelatividade – página principal do 

programa 
o Webinários - as gravações de áudio/vídeo e apresentações escritas 

ligadas aos webinários são um ótimo recurso para a educação 
o Sessões de Perguntas e Respostas também são uma ótima fonte de 

informação. 
o Há muitas questões interessantes provenientes dos membros que são 

respondidas por Juliano e outros Mestres 
o Página de Gravações de Sessões de Biorelatividade - todas as sessões 

de Biorelatividade são gravadas e disponíveis na página de gravação de 
sessões para todos os que não puderam participar ao vivo nas sessões 
ou para aqueles que desejam se reconectar com as intenções de cura 
expressadas. 
 
Você também pode usar a função de pesquisa do site como mostrado 
no capítulo 3.1 
 

 Cadernos de trabalho e manuais do GOF 
o O Caderno GOF - contém muitas palestras e informações sobre cura 

pessoal e planetária 
o O Manual PCOL - contém muitas palestras e informações sobre o 

trabalho de PCOL também em combinação com a Biorelatividade 
 
Consulte também recursos relacionados em outros idiomas no Apêndice A deste guia.  
 
Participação nas sessões de Biorelatividade e/ou audição das gravações 
 
Como estagiário, para se tornar um líder de sessão, é obrigatório participar de outras 
sessões de Biorelatividade. É importante aprender sobre a anatomia e estrutura de 
uma meditação; conhecer os passos da sessão de Biorelatividade e também se 
inspirar em outros líderes da sessão. As próprias sessões de Biorelatividade são 
usadas também como plataforma educacional. Aprende-se sobre as ferramentas de 
cura pessoal e planetária, teoricamente e praticamente ao mesmo tempo. 
 
Você pode verificar o Calendário Internacional para as sessões de Biorelatividade 
programadas para participar ao vivo nas meditações. 
 
Existe a possibilidade de ouvir as gravações das sessões de Biorelatividade 
arquivadas no nosso site. A Página de Gravações de Sessões de Biorelatividade é 
um ótimo recurso para aprender e estudar das sessões apresentadas. Eles cobrem 
uma ampla gama de questões e temas e oferecem uma ótima visão geral que ajuda 
a alcançar uma melhor compreensão do nosso trabalho de Biorelatividade antes 
mesmo de começar por sua conta. 
 

https://www.dropbox.com/s/dfvj14ciruozvp1/Anatomy%20of%20a%20Biorelativity%20Session.pdf?dl=1
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/
http://groupofforty.com/gof-tools/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/resource-library/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-educational-program/resource-library/
http://groupofforty.com/activities-events/events/webinars/
http://groupofforty.com/activities-events/questions-answers-sessions/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/
http://groupofforty.com/product/group-of-forty-handbook-workbook/
http://groupofforty.com/product/planetary-cities-of-light-handbook/
http://groupofforty.com/activities-events/events/gof-international-calendar/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-sessions-recordings/
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Participação em aulas de programas educacionais oferecidos sobre Biorelatividade 
 
Participar de programas educacionais ajuda a expandir enormemente seu 
conhecimento e compreensão da Biorelatividade e as ferramentas para a cura 
planetária. 
Oferece também uma plataforma para troca e discussão. Tenha em atenção as aulas 
educativas oferecidas a todos os membros do Grupo de Quarenta, uma vez que estes 
são criados e disponibilizados ao longo do tempo. 
 
Saiba mais sobre o programa educacional de Biorelatividade no capítulo 2.6. 
 
Orientação e Treinamento Pessoal Passo-a-Passo 
 
Este é o resultado de um esforço de co-criação entre você e seu mentor, que pode 
ser um coordenador de Biorelatividade internacional ou regional, bem como um 
representante do país. Por exemplo, seu coordenador de país GOF. Isso será decidido 
juntos na equipe de Biorelatividade. 
 
Você será acompanhado por seu mentor durante todo o processo, desde estudo e 
pesquisa até o fornecimento de suas primeiras sessões de Biorelatividade. Esta 
orientação passo-a-passo continuará até que seja acordado por seu mentor que você 
está pronto em seu programa de orientação. A consulta está sempre disponível 
conforme necessário/solicitado não só durante esse processo, mas também no futuro. 
 
O programa de treinamento inclui: 

 Consultoria e orientação durante o estudo pessoal 

 Treinamento na compreensão da estrutura de meditação da Biorelatividade e 
na criação de suas próprias sessões, criando estrutura e estilo pessoal no 
processo de criação de suas próprias sessões 

 Exercícios de biorelatividade junto com seu mentor em forma escrita e no 
sistema de teleconferência 

  
Passo 2 – Tornando-se um Líder de Sessão 
 
Depois de concluir o seu programa de orientação e treinamento e concordar que você 
está pronto para começar com suas próprias sessões, você está pronto para continuar 
as próximas etapas para se tornar líder de sessão em cooperação com os 
Coordenadores Internacionais de Biorelatividade e/ou o representante do seu país. 
 
Criando seus modelos de anúncios de Biorelatividade 
 
Todas as sessões de Biorelatividade são anunciadas aos membros com o software 
Constant Contact, incluindo o seu. 
 
O Modelo do Constant Contact é o modelo de mala direta que está configurado pela 
equipe do GOF para anunciar a assinatura do GOF com sua data de sessão de 
Biorelatividade, dia, hora, suas informações de contato, etc. Você será solicitado a 
rever essas informações antes do email do Constant Contact inicial ser enviado. Se 
no futuro você precisar mudar sua data, hora e dia de sua meditação, entre em contato 
com os coordenadores ou representantes do país e informe-o e eles fará o contato 
apropriado para que isso seja atualizado. Seu modelo de Constant Contact é enviado 
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por e-mail para a organização aproximadamente 2-3 dias antes da sessão de 
Biorelatividade. 
 
Se, em qualquer momento, você precisar cancelar sua sessão, entre em contato com 
o coordenador/representante para informá-lo. Por favor, tente dar o menor 
conhecimento possível. Suas sessões canceladas não serão substituídas por outras 
sessões e não tente encontrar uma substituição para si. 
 
Você precisa fornecer todas as informações necessárias aos coordenadores de 
Biorelatividade ou o representante do seu país e co-criar os modelos de anúncios de 
Biorelatividade para suas sessões: 
 

 Seu nome completo, endereço de e-mail que será apresentado nos anúncios 

 Uma imagem apropriada que você gostaria de ser colocada no anúncio de e-
mail do Constant Contact de Biorelatividade. 

 Decida quantas sessões por mês e qual dia, datas e horários serão realizados, 
consultando o Calendário Internacional de Atividades GOF juntamente com os 
coordenadores para garantir que não haja conflito no agendamento. 

 
Aprender sobre o sistema de teleconferência freeconferencecall.com e como 
compartilhar sua sessão de Biorelatividade com outros 
 
Para as sessões de Biorelatividade, o sistema freeconferencecall.com foi escolhido 
para serem usados por líderes de sessões em todo o mundo, já que este sistema é 
internacional e oferece aos membros do GOF a oportunidade internacional de 
participar de sessões de Biorelatividade a um custo mínimo ou nenhum. Antes de 
fornecer sua primeira sessão de Biorelatividade, seu coordenador de treinamento ou 
representante do país analisará este sistema com você, incluindo os números de 
telefone, como acessar números internacionais, acessar os códigos do lider e do 
participante, as funções de teleconferência que você precisará saber, como silenciar 
a linha e gravação. 
 
Você aprenderá como fazer o upload de suas próprias gravações nas páginas do GOF 
no Facebook e no site do GOF no programa de Biorelatividade. 
 
Por favor, reveja o seguinte manual para saber mais sobre este sistema. Entre em 
contato com seu mentor, representante do país ou com o webmaster, se você tiver 
dúvidas ou problemas, além de consultar o manual de operação. 

 
https://www.dropbox.com/s/y6w1el7m783lpnc/Presentations_teleconference_system
s_final.pdf?dl=1 
 
Encontrar maneiras de manter-se informado sobre os eventos e situações da Terra 
para ajudá-lo a se preparar para temas e problemas que deseja trabalhar 
 
Participe ativamente com a Plataforma de Eventos Planetários no site do Grupo de 
Quarenta para se tornar consciente dos eventos da Terra, padrões de eventos e 
eventos que podem ser úteis para informar a necessidade de Biorelatividade. Ao 
completar o relatório de um novo evento planetário, os líderes da sessão internacional 
de Biorelatividade recebem um e-mail e são informados sobre o evento para potencial 
Biorelatividade. 

http://groupofforty.com/activities-events/events/gof-international-calendar/
https://www.dropbox.com/s/y6w1el7m783lpnc/Presentations_teleconference_systems_final.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/y6w1el7m783lpnc/Presentations_teleconference_systems_final.pdf?dl=1
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Consulte o capítulo 2.9 deste guia para obter mais informações sobre a Plataforma de 
eventos planetários ou diretamente o manual da plataforma:  
https://www.dropbox.com/s/s8p73wxsasi1rws/Planetary_Event_Platform_Presentatio
n.pdf?dl=1 
 
Visite a biblioteca de fontes de informação de eventos da Terra no site do Grupo de 
Quarenta e fique informado sobre pesquisa, documentação e informações 
educacionais disponíveis para estudo e revisão, a fim de preparar as informações 
necessárias para os temas escolhidos e as questões que deseja trabalhar. Você pode 
visitar esta página seguindo este link: 
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/earth-events-information-sources-library-
for-biorelativity/ 
 
Passo 3 - Oferecendo/Conduzindo/Administrando suas Sessões de 
Biorelatividade 
 
Tornando-se confiante em entender os passos da sessão de Biorelatividade e sua 

importância 

Saiba mais sobre o fluxo geral de uma meditação usando ferramentas Arcturianas e 
outras. O seguinte link o levará a "Anatonmia de Uma Meditação de Biorelatividade", 
criado por Maggie McLaughlin, Coordenadora Internacional de Biorelatividade: 
https://www.dropbox.com/s/dfvj14ciruozvp1/Anatomy%20of%20a%20Biorelativity%2
0Session.pdf?dl=1 
 
Este documento de instrução foi criado para dar aos novos líderes da sessão de 
meditação algumas idéias de um formato para a meditação utilizando ferramentas 
Arcturianas, entre outras que podem ser usadas em cada seção de uma meditação. 
É um modelo sugerido que estrutura as etapas da meditação, incluindo exemplos e 
apresentando sua importância. Este modelo está disponível como guia e sujeito a 
mudanças e desenvolvimento. Congratulamo-nos com suas sugestões e sugestões 
sobre este modelo. 
 
Preparando-se para sua primeira sessão 
 
Prepare várias meditações e pratique com seu mentor. Recomendamos que você 
escreva suas meditações, pelo menos no início, descrevendo as etapas conforme 
você precisar. Solicite comentários sobre suas sessões de treinamento, o que é muito 
importante. Integre elementos à medida que você descobre seu propósito e poderes, 
praticando-os enquanto você precisar. 
 
Antes de iniciar suas sessões, você precisa praticar usando o sistema de 
teleconferência freeconferencecall.com. O seu mentor irá guiá-lo através do uso deste 
sistema e ficar confortável com a chamada, usando o código do líder e as funções do 
sistema, como silenciamento e gravação. Além disso, você pode compartilhar sua 
sessão na página do Facebook e arquivá-la no site. 
 
Começando 
 

https://www.dropbox.com/s/s8p73wxsasi1rws/Planetary_Event_Platform_Presentation.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/s8p73wxsasi1rws/Planetary_Event_Platform_Presentation.pdf?dl=1
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/earth-events-information-sources-library-for-biorelativity/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/earth-events-information-sources-library-for-biorelativity/
https://www.dropbox.com/s/dfvj14ciruozvp1/Anatomy%20of%20a%20Biorelativity%20Session.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/dfvj14ciruozvp1/Anatomy%20of%20a%20Biorelativity%20Session.pdf?dl=1
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Publique um anúncio também na página do Facebook do Grupo de Quarenta, na 
página da Biorelatividade e outras páginas do Grupo de Quarenta de outros países no 
Facebook, como a Austrália. É melhor fazer isso um dia antes da data ou o dia da 
meditação para alertar os membros de que uma meditação de Biorelatividade será 
apresentada. Inclua todas as informações necessárias, como o link de dia, hora, data 
e teleconferência. Veja exemplos na Página de Biorelatividade no Facebook.  Você 
também pode anunciar seu tema e intenção para sua meditação. Isso é útil para os 
membros do GOF. O lançamento nas páginas do Facebook é um serviço adicional 
aos membros do GOF ao lado dos anúncios de e-mail do Constant Contact. 
 
Apresente sua meditação no momento, data e dia em que concordou com o apoio do 
seu mentor responsável pela sua orientação. Ele/ela irá atender suas meditações 
regularmente por um período de tempo para você começar. Às vezes, apenas saber 
que ele/ela está lá facilita e conforta. Comece um diálogo, seja aberto para 
comentários, sugestões e idéias de seu mentor e todos os que participam de sua 
sessão. Tudo Isso ajuda você a desenvolver suas habilidades e se tornar um líder de 
sessão poderoso e bem-sucedido. 
 
Encontrando seu próprio foco e estilo 
 
Continue a participar de outras sessões e ouça outras gravações dos líderes da 
sessão de Biorelatividade para apoiá-lo na apresentação de sua própria sessão. Isso 
trará maior compreensão e assertividade na criação e liderança de suas próprias 
sessões. 
 
Identifique seu próprio estilo pessoal ao apresentar uma meditação. Cada líder da 
sessão se apresenta com base no seu estilo de apresentação. Alguns lêem suas 
meditações e alguns canalizam parte da sessão ou toda a sessão. Você não precisa 
refletir o estilo de outro. É melhor se você criar seu próprio estilo criativo com o qual 
você se sinta confortável ao apresentar e que irá refletir suas forças. A maioria mantém 
uma cópia escrita disponível para o presente para que eles possam compartilhar a 
meditação com os outros, se assim o desejarem. Recomenda-se que você 
compreenda um certo fluxo ou estrutura para uma meditação que irá suportar um 
poder de intenção de alta potência como é sugerido na Anatomia de uma Meditação 
de Biorelatividade. 
 
Há muitos temas, questões e assuntos para trabalhar. Você pode achar alguns deles 
mais atraentes para você e você poderia torná-los seu foco em seu trabalho de 
Biorelatividade. 
Desenvolva e adapte o seu formato de acordo com as necessidades e como se 
representa e seus pontos fortes. 
 
Compartilhando sua sessão com outros 
 
Compartilhar a sessão com outros é muito importante. Oferece uma plataforma de 
diálogo, intercâmbio de experiências, discussão, aprendizagem e feedback. O 
intercâmbio é valioso para alcançar uma maior compreensão e habilidades. 
 
Depois de completar sua meditação, envie a gravação para a página do Facebook e 
faça o upload para o site do Grupo de Quarenta na área de Biorelatividade. Certifique-

https://www.facebook.com/groups/Biorelativity/
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se de identificar um título para a sua meditação. Veja exemplos de gravações de 
sessões compartilhadas na Página de Biorelatividade no Facebook. 
 
Consulte o manual para aprender as etapas de compartilhar sua sessão: 
https://www.dropbox.com/s/y6w1el7m783lpnc/Presentations_teleconference_system
s_final.pdf?dl=1 
 
Passo 4 - Sendo um membro ativo e informado da equipe de Biorelatividade 
 
As reuniões da equipe de Biorelatividade 
 
A Equipe Internacional de Biorelatividade reúne-se aproximadamente uma vez por 
mês no GoToMeeting. Um convite por e-mail com as informações do Constant Contact 
é enviado a todos os membros desse grupo. A participação é voluntária, no entanto, 
é altamente encorajado a participar. A reunião é gravada. Todos os membros da 
equipe têm a oportunidade de enviar um item para a agenda para discussão. Entre 
em contato com os Coordenadores Internacionais de Biorelatividade para enviar um 
item para a reunião de check-in do próximo mês. 
 
Essas reuniões proporcionam oportunidades para os líderes da sessão 
informar/compartilhar o que está acontecendo no seu próprio programa de 
Biorelatividade. Os Coordenadores Internacionais de Biorelatividade compartilham 
informações, atualizações gerais e novos técnicas no programa de Biorelatividade etc. 
A discussão é aberta, a colaboração e a criação de novas idéias são encorajadas. 
 
Estas reuniões também são oportunidades para apoiar os programas internacionais 
de Biorelatividade em cada país e aprender uns com os outros. O foco também é 
apoiar a missão e os objetivos deste programa. 
 
Uma vez por mês, um tema de foco para Biorelatividade é identificado e cada líder da 
sessão é convidado a fornecer um mínimo de uma sessão por mês, se possível, sobre 
esse determinado tópico ou tema. Um exemplo pode ser: radioatividade e vazamento 
no ar, água e terra da Terra. Esta é uma ótima oportunidade para trazer mais foco e 
um maior poder de intenção arcana, bem como unidade em nossos esforços comuns 
de Biorelatividade. 
 
Você pode encontrar as gravações das reuniões da equipe de Biorelatividade aqui: 
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team-meetings/ 
 
A página de Biorelatvidade do GOF no Facebook 
 
Torne-se membro da página de Biorelatividade do GOF no Facebook. Esta página do 
Facebook é um lugar onde todos os líderes da sessão e membros do GOF são 
capazes de relatar os eventos da Terra; dar seguimento aos eventos; fazer sugestões 
sobre ferramentas de Biorelatividade para usar em determinados eventos; educar os 
membros sobre a Biorelatividade e compartilhar e trocar experiências dos anúncios 
da sessão de Biorelatividade. As gravações também são carregadas e disponíveis na 
página do Facebook na área de Biorelatividade. 
 
Você está convidado a visitar e se juntar a esta página aqui: 
https://www.facebook.com/groups/Biorelativity/ 

https://www.facebook.com/groups/Biorelativity/
https://www.dropbox.com/s/y6w1el7m783lpnc/Presentations_teleconference_systems_final.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/y6w1el7m783lpnc/Presentations_teleconference_systems_final.pdf?dl=1
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team-meetings/
https://www.facebook.com/groups/Biorelativity/
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A Plataforma de Eventos Planetários 
 
A Plataforma de Eventos Planetários oferece oportunidades para acompanhar os 
eventos relatados nesta Plataforma. Encorajamos você a fazer sua própria pesquisa 
e a reportar eventos e situações que reflitam desequilíbrios e desarmonias que 
precisam de nossa atenção em Biorelatividade. Ao fazer isso, você está participando 
da realização de uma consciência planetária no GOF que nos oferece uma ótima visão 
geral e uma compreensão maior do que o nosso planeta está passando. Este é um 
dos principais passos nos esforços de cura planetária. 
 
Consulte o manual da plataforma aqui: 
https://www.dropbox.com/s/s8p73wxsasi1rws/Planetary_Event_Platform_Presentatio
n.pdf?dl=1 
 
Seguindo outros projetos e aspectos do programa de Biorelatividade do GOF 
 
A Escala de Eventos Planetários (PES) é um conceito que nos foi dado pelos 
Arcturianos como meio de medir eventos que têm conseqüências prejudiciais de 
natureza global. 
Você está convidado a aprender mais no site: 
http://groupofforty.com/gof-tools/planetary-event-scale/ 
 
Recentemente, este PES foi estudado e atualizado por um pequeno grupo de 
membros do GOF a pedido do Conselho dos Anciãos. Esta escala atualizada dinâmica 
está em sua fase de conclusão e permite que todos os membros avaliem eventos da 
Terra que tenham uma consequência prejudicial na Biosfera. Esta Escala de 
Avaliação dos Eventos Planetários (PEAS) é importante na avaliação de eventos e 
também na avaliação da necessidade e abordagem da intervenção de Biorelatividade. 
Este programa será desenvolvido e expandido, então fique atento! 
Estamos trabalhando também para configurar as estruturas de um Programa de 
Biorelatividade de Emergência e estabelecer os Coordenadores Regionais de 
Biorelatividade. Você está convidado a acompanhar e se envolver nesses projetos. 
 

5. Ouvidoria, Sugestões e Idéias 
 

Este guia destina-se a ser uma co-criação por todos os participantes no projeto de 
Biorelatividade. Nós, os Coordenadores Internacionais de Biorelatividade, estamos 
abertos aos seus comentários, sugestões, idéias, perspectivas e pensamentos sobre 
o que este guia pode incluir, que fornecerá todas as informações necessárias para 
que nossos membros do GOF se envolvam no projeto de Biorelatividade. Todos nós 
temos grandes habilidades e habilidades únicas que podemos trazer para este 
processo co-criativo. Estamos muito gratos e honrados em fazer parte deste projeto 
junto com todos vocês. 
 
Observe que todo o conteúdo deste guia não é fixo. O guia será alterado e 
expandido conforme necessário e muitos links só estarão disponíveis depois de 
efetuar o login com suas credenciais do site GOF. 
 
Entre em contato com os Coordenadores Internacionais de Biorelatividade, conforme 
apresentado na página da equipe: 
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team/ 

https://www.dropbox.com/s/s8p73wxsasi1rws/Planetary_Event_Platform_Presentation.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/s8p73wxsasi1rws/Planetary_Event_Platform_Presentation.pdf?dl=1
http://groupofforty.com/gof-tools/planetary-event-scale/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-team/
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Você também tem a possibilidade de usar o seguinte formulário de contato para 
contatar toda a equipe, os coordenadores regionais ou os coordenadores 
internacionais, conforme desejar: 
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/send-a-message-to-the-biorelativity-
team/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice A - Recursos de Línguas Estrangeiras Relacionados à Biorelatividade 
 

ESPAÑOL 

Estandardes de Biorelatividad: 
https://www.dropbox.com/s/vu7zjadlbl2uc0e/Est%C3%A1ndares%20de%20Biorelativ
idad-Dec%202015.pdf?dl=1 
 
Ejercicios de Biorelatividad 2011-2013: 
E-book:  http://www.lulu.com/shop/david-miller/ejercicios-de-biorelatividad-2011-
2013/ebook/product-22127365.html 
Printbook: http://www.lulu.com/shop/http://www.lulu.com/shop/david-k-
miller/ejercicios-de-biorelatividad-2011-2013/paperback/product-22127232.html 
 
Ejercicios de Tecnología Espiritual Arcturiana: 
E-book: http://www.lulu.com/shop/david-miller/ejercicios-de-tecnología-espiritual-
arcturiana/ebook/product-22127352.html 
Print-book: http://www.lulu.com/shop/david-k-miller/ejercicios-de-tecnología-
espiritual-arcturiana/paperback/product-22127341.html 
 
Las Ciudades Planetarias de Luz: 
E-book:http://www.lulu.com/shop/david-miller/las-ciudades-planetarias-de-
luz/ebook/product-22127448.html 
Print-book: http://www.lulu.com/shop/david-k-miller/las-ciudades-planetarias-de-
luz/paperback/product-22127222.html 
 
David Miller's books in Spanish in the Lulu 
shop:   http://www.lulu.com/spotlight/grupounicornios  
 
 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/send-a-message-to-the-biorelativity-team/
http://groupofforty.com/projects/biorelativity/send-a-message-to-the-biorelativity-team/
https://www.dropbox.com/s/vu7zjadlbl2uc0e/Est%C3%A1ndares%20de%20Biorelatividad-Dec%202015.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/vu7zjadlbl2uc0e/Est%C3%A1ndares%20de%20Biorelatividad-Dec%202015.pdf?dl=1
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014i-1vqO13S3QihkppwKoQiY1rQVwCerm9egENulG6JI2e27aNkwnBKzzLrWbG5Lc9EFz9WWu9MYi-cOBfngqmTb17wJAu_xnBrjd3x-9egBYZ3S8R3wsqU_zcs4M09g202-srrE4XOBDDGkpxeheVDwGIUlQpRkzeXYTrhG0vEigTlY9WS-68SPQlejFwpHAz8nbCl5pMsUc8uihP9P0v0_nOyQPPwQJ3rAjFMOM1eY173kHxwe1A0IQ6JyXdi4XKFUBdhgg0lY=&c=Til8fCM-K8AXkRlJ6NTnTlVafHJPijlXxQ_9xYWJG9UAvIUjStTUzg==&ch=-RdpdXfnVunOI2BdX5fcVQ2H3fdO9edC_V4iJYa9kmy53I1T9HUFyw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014i-1vqO13S3QihkppwKoQiY1rQVwCerm9egENulG6JI2e27aNkwnBKzzLrWbG5Lc9EFz9WWu9MYi-cOBfngqmTb17wJAu_xnBrjd3x-9egBYZ3S8R3wsqU_zcs4M09g202-srrE4XOBDDGkpxeheVDwGIUlQpRkzeXYTrhG0vEigTlY9WS-68SPQlejFwpHAz8nbCl5pMsUc8uihP9P0v0_nOyQPPwQJ3rAjFMOM1eY173kHxwe1A0IQ6JyXdi4XKFUBdhgg0lY=&c=Til8fCM-K8AXkRlJ6NTnTlVafHJPijlXxQ_9xYWJG9UAvIUjStTUzg==&ch=-RdpdXfnVunOI2BdX5fcVQ2H3fdO9edC_V4iJYa9kmy53I1T9HUFyw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014i-1vqO13S3QihkppwKoQiY1rQVwCerm9egENulG6JI2e27aNkwnBKzzLrWbG5LcREw1vl298qAjs3z9xneTMYoXGPNiVmlN8c7bKGLAjR5FrosgaPNLPXCbpLmATBYxDVTztrshLa6T8oCTa8XMpsFL1FjcjvP_qBvDmQW2pEfeavaenBBy-BZZGDA_80p-Q0dYKPHZrehWMJP64tkY4U3yIw-ZhgiBODY-6hmvhXvcHLe2K5KCBIlFDCsZr89-7BcieFJUjT3KhYxD0VQitO3ukkgYH_YPjoXa5BwwLOWyfnaEm03lvIDZSS8rp-Jz&c=Til8fCM-K8AXkRlJ6NTnTlVafHJPijlXxQ_9xYWJG9UAvIUjStTUzg==&ch=-RdpdXfnVunOI2BdX5fcVQ2H3fdO9edC_V4iJYa9kmy53I1T9HUFyw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014i-1vqO13S3QihkppwKoQiY1rQVwCerm9egENulG6JI2e27aNkwnBKzzLrWbG5LcREw1vl298qAjs3z9xneTMYoXGPNiVmlN8c7bKGLAjR5FrosgaPNLPXCbpLmATBYxDVTztrshLa6T8oCTa8XMpsFL1FjcjvP_qBvDmQW2pEfeavaenBBy-BZZGDA_80p-Q0dYKPHZrehWMJP64tkY4U3yIw-ZhgiBODY-6hmvhXvcHLe2K5KCBIlFDCsZr89-7BcieFJUjT3KhYxD0VQitO3ukkgYH_YPjoXa5BwwLOWyfnaEm03lvIDZSS8rp-Jz&c=Til8fCM-K8AXkRlJ6NTnTlVafHJPijlXxQ_9xYWJG9UAvIUjStTUzg==&ch=-RdpdXfnVunOI2BdX5fcVQ2H3fdO9edC_V4iJYa9kmy53I1T9HUFyw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014i-1vqO13S3QihkppwKoQiY1rQVwCerm9egENulG6JI2e27aNkwnBKzzLrWbG5LcCGPVEQ98PGspGn2H_GLgZ2AxLOfwKbV66eFBSwaop-trDFTy_Avjex-vPAX8kjdGvtqjcV3Tg4pc9r9ukju3rbV2QAWCmq8Dq7X5vz6Ip9o-MVAzAL7zpkiT_pEosGLdSUDrrAP6CB5NsZh1JqR1nlpd3UsNQlDR2vtW9XTbY0-tr_pvAA767CgCbyfroujWJBAcXcEu4T-sdVkyCYn3L6Xy-kLj-3nF&c=Til8fCM-K8AXkRlJ6NTnTlVafHJPijlXxQ_9xYWJG9UAvIUjStTUzg==&ch=-RdpdXfnVunOI2BdX5fcVQ2H3fdO9edC_V4iJYa9kmy53I1T9HUFyw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014i-1vqO13S3QihkppwKoQiY1rQVwCerm9egENulG6JI2e27aNkwnBKzzLrWbG5LcCGPVEQ98PGspGn2H_GLgZ2AxLOfwKbV66eFBSwaop-trDFTy_Avjex-vPAX8kjdGvtqjcV3Tg4pc9r9ukju3rbV2QAWCmq8Dq7X5vz6Ip9o-MVAzAL7zpkiT_pEosGLdSUDrrAP6CB5NsZh1JqR1nlpd3UsNQlDR2vtW9XTbY0-tr_pvAA767CgCbyfroujWJBAcXcEu4T-sdVkyCYn3L6Xy-kLj-3nF&c=Til8fCM-K8AXkRlJ6NTnTlVafHJPijlXxQ_9xYWJG9UAvIUjStTUzg==&ch=-RdpdXfnVunOI2BdX5fcVQ2H3fdO9edC_V4iJYa9kmy53I1T9HUFyw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014i-1vqO13S3QihkppwKoQiY1rQVwCerm9egENulG6JI2e27aNkwnBKzzLrWbG5LcVP2MWFDgwVt8wZEeRnw36oBEzcPgWPNLxqyWt8IPTCoCPi_jw7qNJ_NgYfpE1amlB_WPBgPoyfc1IoF9Xf1nAodFRPUDRr54JxQ9xlAU89Onc0f1LLjIJgGRbymPv19riNzM2MUHdwq-s6tNtbCBezDvyYPzRdHIt8TH2SbvqHDJJRLWzAqgWkg12_T99WDHW-cQ1GVbIWZgTJ9gqw7r5AParyIwPpm7VfkG1RjJFUw=&c=Til8fCM-K8AXkRlJ6NTnTlVafHJPijlXxQ_9xYWJG9UAvIUjStTUzg==&ch=-RdpdXfnVunOI2BdX5fcVQ2H3fdO9edC_V4iJYa9kmy53I1T9HUFyw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014i-1vqO13S3QihkppwKoQiY1rQVwCerm9egENulG6JI2e27aNkwnBKzzLrWbG5LcVP2MWFDgwVt8wZEeRnw36oBEzcPgWPNLxqyWt8IPTCoCPi_jw7qNJ_NgYfpE1amlB_WPBgPoyfc1IoF9Xf1nAodFRPUDRr54JxQ9xlAU89Onc0f1LLjIJgGRbymPv19riNzM2MUHdwq-s6tNtbCBezDvyYPzRdHIt8TH2SbvqHDJJRLWzAqgWkg12_T99WDHW-cQ1GVbIWZgTJ9gqw7r5AParyIwPpm7VfkG1RjJFUw=&c=Til8fCM-K8AXkRlJ6NTnTlVafHJPijlXxQ_9xYWJG9UAvIUjStTUzg==&ch=-RdpdXfnVunOI2BdX5fcVQ2H3fdO9edC_V4iJYa9kmy53I1T9HUFyw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fOFNTzqAKL9FE8IqyCDdkqyLESVKrigbcrXpL223jHTmnIOhf_YaJEqmg3En8Z_J2WkF66wIS1quATxYBnd77BlFNHncRgxVQVEUVjf1EAWXmAr1isLNapHrdAlVVPBvBs5JK7MigkzQHdWhVJGlIBqb-Mu9c-7usQMe_JJV3_csPbp_dYZb1PRJT9hJUt1Ewivu1dGHQVS6WDYLZXdZEhqMgYMGpCRwnOpdZ2hvpHPm__V9DqujHQG8WJUvLKuK&c=QxpMFZwANSRMN1TVKkvcMwwZsrCqeOq1yS-nxmr7kUA8N3GgydilJg==&ch=5G8FXn8_5IIzEwlbXZdGwMcwAO-p1X-JRrcBDbS5eo7OSgBMhM-9Bg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fOFNTzqAKL9FE8IqyCDdkqyLESVKrigbcrXpL223jHTmnIOhf_YaJEqmg3En8Z_J2WkF66wIS1quATxYBnd77BlFNHncRgxVQVEUVjf1EAWXmAr1isLNapHrdAlVVPBvBs5JK7MigkzQHdWhVJGlIBqb-Mu9c-7usQMe_JJV3_csPbp_dYZb1PRJT9hJUt1Ewivu1dGHQVS6WDYLZXdZEhqMgYMGpCRwnOpdZ2hvpHPm__V9DqujHQG8WJUvLKuK&c=QxpMFZwANSRMN1TVKkvcMwwZsrCqeOq1yS-nxmr7kUA8N3GgydilJg==&ch=5G8FXn8_5IIzEwlbXZdGwMcwAO-p1X-JRrcBDbS5eo7OSgBMhM-9Bg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fOFNTzqAKL9FE8IqyCDdkqyLESVKrigbcrXpL223jHTmnIOhf_YaJIa2uRmnH2-TbzF_OYQYZt5hqpn0zKwYB4nhhc6DGEJeS2kKWEyLWoXqcKfRVVJP_2B5Kf4meiS8cvWnJ-Qkb62XJrB4yx4z-66vwdtdBaIAk9nDD0LOkK6k4RR2RThMnr9Uix2LLdL-t9X2komqb11ESqLpUfNxsUHQK_ViibQD9Q9YHqGU8ohtsdDI6uHJGpYxXIRU7zPgU12NYJR5noU=&c=QxpMFZwANSRMN1TVKkvcMwwZsrCqeOq1yS-nxmr7kUA8N3GgydilJg==&ch=5G8FXn8_5IIzEwlbXZdGwMcwAO-p1X-JRrcBDbS5eo7OSgBMhM-9Bg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fOFNTzqAKL9FE8IqyCDdkqyLESVKrigbcrXpL223jHTmnIOhf_YaJIa2uRmnH2-TbzF_OYQYZt5hqpn0zKwYB4nhhc6DGEJeS2kKWEyLWoXqcKfRVVJP_2B5Kf4meiS8cvWnJ-Qkb62XJrB4yx4z-66vwdtdBaIAk9nDD0LOkK6k4RR2RThMnr9Uix2LLdL-t9X2komqb11ESqLpUfNxsUHQK_ViibQD9Q9YHqGU8ohtsdDI6uHJGpYxXIRU7zPgU12NYJR5noU=&c=QxpMFZwANSRMN1TVKkvcMwwZsrCqeOq1yS-nxmr7kUA8N3GgydilJg==&ch=5G8FXn8_5IIzEwlbXZdGwMcwAO-p1X-JRrcBDbS5eo7OSgBMhM-9Bg==
http://www.lulu.com/spotlight/grupounicornios

