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Intersectia celei de-a Treia dimensiuni cu a Cincea dimensiune 
 

byDavid K. Miller 

 

Intersecția celei de-a treia dimensiuni cu a Cincea dimensiune este un concept unic pe care 

Arcturienii ni l-au prezentat. Astrofizicienii au postulat că există și alte dimensiuni, în afară de 

cea in care o trăim acum. În Kabbalah, precum și în misticismul creștin, filosofii religioși vorbesc 

despre lumea care va veni. Unii lideri religioși se referă chiar la această "lume care va veni" ca 

la rai. Când Arcturienii vorbesc despre a Cincea dimensiune, atunci, este acesta același loc ca 

lumea care va veni, sau rai?  

  

Să ne uităm la unele dintre caracteristicile pe care Arcturienii le folosesc pentru a descrie a 

Cincea dimensiune și vă las să decideți dacă este aceeași. A Cincea dimensiune este locuită de 

Maeștrii Inălțați și de alte ființe superioare, care includ mulți dintre profesorii noștri din a Cincea 

dimensiune cu care suntem familiarizați, cum ar fi Sananda, Sef Vulturul Alb și Juliano. Nu 

există polarizări in a Cincea dimensiune, iar vibrațiile inferioare, cum ar fi ura și gelozia, nu sunt 

permise. De fapt, acei oameni care adăpostesc vibrații mai joase nici măcar nu au voie să intre 

în a Cincea dimensiune.  

  

Intrarea în a Cincea dimensiune înseamnă că sunteți liberi și ați absolvit ciclul de incarnari al 

Pământului, ceea ce înseamnă că nu trebuie să vă întoarceți sau să renașteți pe Pământ pentru 

o altă viață. Puteți intra în a Cincea dimensiune printr-un proces cunoscut sub numele de 

Ascensiune, un proces unic, de transmutare, în care se poate ocoli experiența morții și se poate 

intra imediat în a Cincea dimensiune. În cea de-a Cincea Dimensiune, aveți parte de o 

apropiere/cunoastere de Creator care nu este posibilă în a Treia Dimensiune. Este conștiința 

unității.  

 



 

2 
 

  

Există planete în galaxie care au ascensionat deja în a Cincea dimensiune. Atât Arcturienii, cât 

și Pleiadienii au ascensionat, iar planetele lor se află acum în a Cincea dimensiune. Deci, a 

Cincea dimensiune este rezervată acelor oameni care și-au încheiat lecțiile de pe Pământ. 

Acest lucru poate fi interpretat ca si cum inseamna că acești oameni au devenit iluminați.  

  

Dar cum rămâne cu noi ceilalți care nu am reușit să obținem iluminarea? Există un proces divin 

numit "har" care oferă căutătorilor celei de-a Cincea Dimensiuni o dispensa specială care le 

permite să intre pe tărâmul superior, chiar dacă nu sunt iluminați. Dacă cineva lucrează din greu 

pentru a procesa lecțiile într-o viață pământeană, atunci harul poate fi acordat acestor căutători 

spirituali.  

  

O intersecție a dimensiunilor înseamnă că energia spirituală superioară va fi disponibilă 

căutătorilor de lumină superioară. Meditatia, rugaciunea si legatura cu grupurile spirituale ne 

ajuta sa ne apropiem mai mult de iluminare si mai aproape de a putea intra in a Cincea 

dimensiune. Când este disponibilă mai multă energie spirituală, atunci putem face mai ușor 

progresul spiritual. Meditația va părea mai ușor, și vom avea rapid mai mult succes în eforturile 

noastre spirituale.  

  

Sunt sigur că toți vom saluta asa un impuls ce vine odata cu intersecția dimensiunilor, atat de 

necesar în călătoria noastră spirituală. 
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Raportul Comisiei pentru Biorelativitate 09.2022 

Acesta este un moment/timp interesant și unul oportunist pentru mulți. Una dintre cele 

mai mari oportunități și onoruri pe care le văd, este că noi, în calitate de Seminte Stelare, 

vindecători planetari, și Lucrători în Lumină, sunt o parte din și contribuie la următorul pas 

în evoluția Pământului. Multi dintre noi sunt familiarizati si au o intelegere a termenului de 

„Biorelativitate”, iar pentru toti membrii care s-au alaturat recent Grupului de 40, 

„Biorelativitatea se concentreaza pe gandurile de grup si cu cei care lucreaza impreuna 

telepatic pentru a trimite energie de vindecare planetei noastre”. (Noua tehnologie 

spirituală pentru Pământul Cinci-dimensional de David K. Miller) După cum am mai spus, 

gândurile noastre de grup, puterile noastre Arcan sunt puternice și chiar mai puternice 

cand suntem împreună. Observam că atunci când suntem uniti și ne concentrăm intențiile 

pe afirmații de pace, echilibru și armonie, iar când trimitem aceste gânduri iubitoare în 

Noosfera planetei și în spiritul Pământului, Gaia, ea ne aude și da, ea răspunde. Este o 

legătură frumoasă și sacră pe care o avem cu Gaia. Tehnologia ne oferă, de asemenea, 

posibilitatea de a ne reuni din întreaga lume și de a ne amplifica energiile vindecătoare.  

  

Vă încurajez și vă urez bun venit tuturor să vă alăturați unei meditații live ori de câte ori 

puteți și să profitați de toate înregistrările pe care le avem pe pagina web. Începând cu 1 

august 2022, grupul GOF din Marea Britanie a adăugat o zi în plus de meditații. Stephen 

Moore și Fi Mash au fost gazde si au prezentat meditații în zilele de luni, la 7:30 ora Marii 

Britanii, axat în primul rând pe meridiane și vindecare personală. Tema noastră globală 

pentru luna august a fost pentru accelerarea energiei Homo Omega pe planetă, iar pentru 

această lună, septembrie, am lucrat cu Mama Pământ pentru a vindeca dezechilibrele 

meteorologice și pentru a vindeca toate fracturile dimensionale din aura Pământului. Am 

trimis un plus de energie vindecătoare și dragoste Ucrainei și tuturor oamenilor care sunt 

răniți în acest conflict. În urma lecturii din septembrie, noi ne vom concentra pe atragerea 

dimensiunilor și intersecția celei de-a Cincea și a celei de-a Treia dimensiuni care va veni 

în curând! Acesta este un moment foarte interesant, într-adevăr! Multumim David și 

Juliano pentru meditațiile frumoase pentru Australia in aceste aceste ultime câteva luni. 

Vom relua Meditația Maeștrilor, miercurea la ora 18 AZ MST, începând cu 21 septembrie, 

și așteptăm cu nerăbdare să ne conectăm cu voi toți atunci. Apreciem feedback-ul 

dumneavoastră cu privire la nevoia de interacțiune mai mare și  lucram pentru a oferi 
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acest lucru foarte curând.  

  

Vă rugăm să scoateti la iveala oricare dintre întrebările, nevoile sau preocupările 

dumneavoastră. Cu toții suntem uniți în a ne ajuta unii pe alții cât de bine putem și avem 

recunostiinta pentru fiecare dintre voi. Suntem, de asemenea, mereu în căutarea de 

voluntari pentru a prezenta aceste meditații sacre, astfel încât vă rugăm să ma contactati, 

dacă doriți să fiti in serviciu.  
 

Cu iubire si binecuvantari catre voi toti, 

Un calendar actualizat in fiecare luna, incepand cu luna iunie 2022, veti gasi aici: 

https://groupofforty.com/gof-international-activity-calendar/ 

 

Vă rugăm să ne anunțați dacă aveți întrebări, ma puteți contacta pe mine Tracy la: 

 tracyhlinde@gmail.com 

 

 

 

 
 

Raport septembrie 2022 
 

 

Luna aceasta am marcat o nouă etapă specială, depășind 100 de PCOL-uri active/PORL-uri 

în proiect. Acum avem un total de 103 (79 de PCOL-uri și 24 de PORL-uri) și suntem pe cale 

să ne atingem obiectivul de 140 despre care Juliano a declarat că ar avea un efect major 

asupra planetei. Sunt foarte recunoscător pentru entuziasmul, angajamentul și munca 

asiduă a tuturor membrilor noștri și pentru conducerea fabuloasă a coordonatorilor țării 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WEVrnFy3T6ezwGOPHahyl1FN1Gvmuq5gMpmlXhEbGDB9lZZ6E8MXeq8W4rNLqK-m9cXLsGTXgAxa7ukckF9OTpE4rbt4_4xNo2P0i7lw5nAGcljRvgtv2j2K8lObXkQd94Htc1c8UcTiWd87t8STUpDRqphdghScHMv0FyovugKoiRUuHH-tXb6VDx0N3wAsQ4-G593KbBc=&c=jl1QNuzsuHaq4MGcsBVu8Su5JYmBBR8pHVMo3UEMO-VNIKIQf8MsyA==&ch=s8y9Tb7FZ8sAJdNm9GBzp8b8BnZq99aBzycxzv6_OJcfW8tWHvwx3A==
mailto:tracyhlinde@gmail.com
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noastre pentru a face acest lucru posibil. 

  

Activat în luna august: 

      

• Lacul Titikaka PORL, Bolivia (primul Lac rezervație de lumină!)  

• Arhanghelul Michael PCOL, Brazilia 

• Praia do Rosa (Balena Roz) PCOL / PORL, Brazilia 

  

In septembrie / octombrie vom activa Dragones de Agartha și Bucarmaranga PCOLs în 

Columbia, precum și cele planificate in viitor din Brazilia, Mexic, Columbia, Marea Britanie, 

și SUA. Suntem foarte recunoscători membrilor noștri care se alătură acestor ceremonii de 

activare pentru a sărbători și a sprijini noii noștri membri PCOL. Încurajăm acest lucru și 

urmariti invitațiile din e-mail. 

  

Pagina web spaniolă a fost actualizată pentru membrii noștri vorbitori de limbă spaniolă, 

pagina care include noi informații și actualizări cu privire la proiectul PCOL. Suntem foarte 

recunoscători Anei Rosa Moreno (coordonator Cuilcuilco, GOF 1, Mexic) și Cosmin Supeala 

(coordonator de țară pe Europa) pentru angajamentul lor și munca asiduă de a face acest 

lucru posibil.  

  

Un nou formular de cerere PCOL/PORL actualizat a fost trimis coordonatorilor de țară și 

coordonatorilor PCOL.  

 Odata cu crearea de noi Orase si Rezerve Oceanice de Lumina, ne putem intreba daca o 

diferenta  pozitiva si beneficiaza si comunitatile noastre de munca noastra.  

Pot să vă spun că suntem seminte și însămânțăm semințele viitorului Pământ, așa cum 

sunt sigur că vedeți și în zonele voastre. Mai jos sunt câteva exemple minunate împărtășite 

de către membrii noștri în PCOL-le noastre nou activate PCOL / PORLs în Brazilia.  

Luz de Gaia (Lumina lui Gaia) PCOL în Rio de Janeiro, Brazilia. 
  

Accentul grupului în meditațiile lor, chiar si înainte de activare a fost curățarea plajelor 

locale puternic poluate și a străzilor inundate. La câteva săptămâni după activare, grupul a 

spus că există un grup de oameni care lucrează la curățarea plajei Botafogo, care a fost 

anuntata în ziarul local spunând că, după 15 ani, plaja Botafogo este acum deschisă pentru 

înot. Ei au mai spus că una dintre cele mai proaste străzi din acel cartier care a fost foarte 

afectat de inundații în zilele ploioase, a fost remediată. Mai mult, a fost plantată iarbă în 

punctul în care a fost îngropat unul dintre cristale, iar oamenii se întorc acolo să privească 

natura, să se relaxeze și să se simtă bine.  
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The Praia do Rosa (Balena Roz) PCOL/PORL 

 

Situat în orașul Imbituba, în statul Santa Catarina (SC), Brazilia. Praia do Rosa este una dintre cele mai 

frumoase 10 plaje și golfuri din lume, cu nisip alb uimitor, stânci cu pietre frumoase, piscine naturale, 

două lagune și o mulțime de păduri verzi. În fiecare an, din mai până în septembrie, comunitatea 

sărbătorește sosirea și nașterea balenelor Dreapta și a copiilor lor, care sunt alăptați de mamele lor 

până când îi pot însoți în Patagonia, unde rămân cand ajung la maturitate. In urma activarii, grupul a 

observato crestere fara precedent a numarului de balene care vin, pana la 20 de balene mari cu copiii 

lor.Aceasta a fost o premiera pentru grup si nu am mai vazut  atat de multe inainte de asta.     

 

 

Binecuvantari, 

Bob  
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Consilierea semințelor stelare 
 

Dragă Gudrun, 

In ultima vreme mi-am revzut viata, comportamentul si deciziile pe care le-am luat de-a 

lungul vietii mele. De cele mai multe ori mă simt jenat și cred că ar fi trebuit să știu mai 

bine lucrurile sau ar fi trebuit să fac mai bine. Am o inteligenta interioara acum în mine 

însumi, și, uneori ma gandesc, ce ar fi fost viața mea dacă aș fi cunoscut mai mult despre 

deciziile mele și despre comportamentul meu. De ce trec prin asta acum? Mă descurc 

bine și sunt fericită. Mă chinui doar pe mine? 

  

Confuz. 

 

 
 

Drag confuz, 

Multi dintre noi, in timp ce ne pregatim pentru ascensiune trecem prin asta. 

Este ca o revizuire a vietii înainte de a muri! 

Cred că este o oportunitate pentru tine să te uiți la lecțiile pe care le-ai învățat in urma 

deciziilor tale, bune sau rele, corecte sau incorecte.. 

  

Ce ai învățat din alegerile pe care le-ai făcut? Ai învățat ceva? Poti înțelege că ai făcut tot 

ce ai știut mai bine să faci în acel moment? Poți avea compasiune pentru tine și poți 

învăța din "greșelile" pe care le-ai făcut? Nu cred ca sunt greseli, ci doar oportunitati de 

crestere! Suntem cu toții aici pentru a crește mental, spiritual, emoțional și fizic. Dacă am 

fi realizat/cunoscut deja toate aceste lecții, nu ar fi trebuit să fim deloc aici, sau decat 

dacă noi am fi maestri ascensionati veniti aici pentru a ajuta. Ce ai învățat în această 

călătorie a vieții? Aceasta este întrebarea.  
 

Cu drag, Gudrun 

Gudrun 
gudrunaz@yahoo.com 
 
 
 
 

mailto:gudrunaz@yahoo.com
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Q&A: Transcrierile din sesiunile lunare de întrebări și răspunsuri vor fi acum 

disponibile pentru toți membrii GOF pe site-ul nostru. Un link special va fi trimis 

tuturor membrilor atunci când transcrierea este gata. 

Lectura: Înregistrarea lecturii va fi postată pe site-ul nostru la scurt timp după 

sesiune.  

  

Noua politică a Q and A : Incepand cu sesiunea de intrebari si raspunsuri din 

mai, toti membrii GOF vor primi transcrierea intrebarilor si raspunsurilor, asta 

datorita informatiilor sale valoroase.Transcrierile Q&A vor fi postate pe site-ul 

nostru și numai membrii vor avea acces la transcriere, printr-un link web special 

pe care îl vom trimite membrilor noștri . Donațiile pentru participarea la sesiune 

sunt  încurajate, iar participarea la apelul live este de $ 6. Plățile pot fi trimise către 

davidmiller@groupofforty.com). 

  

Cartea lui David, 5th Dimensional Soul Psychology, a fost acum tradusă în limba 

germană și publicată ca: Die Existenz der Seele: Fünf Dimensionale Psychologie. 

Alper a publicat cartea prin intermediul editurii sale de carte, Edition Adamis, 

www.adamis.ch. 

Mulțumesc, Katharina, pentru munca dedicată.Ea a fost ajutată de o a doua 

traducătoare, Herlinde Gindlhuber. 

 
 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WEVrnFy3T6ezwGOPHahyl1FN1Gvmuq5gMpmlXhEbGDB9lZZ6E8MXehxyTteKY0LWyzJuJMvlEBE5vj-Q5wNN-xXNP1hXLhAT3B4jYqJSLKipHGp8NbUhq9TAMS1t3uuARuBSIQu0TDs=&c=jl1QNuzsuHaq4MGcsBVu8Su5JYmBBR8pHVMo3UEMO-VNIKIQf8MsyA==&ch=s8y9Tb7FZ8sAJdNm9GBzp8b8BnZq99aBzycxzv6_OJcfW8tWHvwx3A==
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Am vrea să extindem căldurosul nostru bun venit următorilor noi membrii care s-au unit 

Grupului Celor Patruzeci în iulie si august 2022. 
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Stiri de la Coordonatorul de tara a Statelor Unite ale Americii –Noua adresa de 
email! 
Dragi membri, mi-am schimbat adresa de e-mail: birgitgroupofforty@gmail.com 

 

 

Birgit Smothers  

Coordonatoare SUA 

birgitgroupofforty@gmail.com 

 

 

  

 

Aș dori să vă invit pe toți să explorați canalul de YouTube al Grupului de 40 : 
https://www.youtube.com/user/groupofforty/playlists.  
  
Videoclipurile noi sunt încărcate săptămânal. Toate videoclipurile noastre au subtitrări în 
toate limbile. Pentru a le vedea, trebuie să le selectați. Activati mai intai butonul CC. Apoi,  
mergeti și faceți clic pe setări și alegeți "auto-traducere". 
  
Există mai multe liste de redare. Dacă sunteți un coordonator s-ar putea să doriți să 
urmariti lista de redare "Meditații ale altora" . Aceste meditații conduse de diverși membri 
GOF sunt fie de Biorelativitate, fie meditații PCOL. Transcrieri sunt disponibile la cerere. 
  
Vă rugăm să vă abonați la canal. Dacă faceți clic pe butonul "clopoțel", veți primi o 
notificare prin e-mail de fiecare dată când este încărcat un videoclip nou.  

 

 

mailto:birgitgroupofforty@gmail.com
mailto:birgitgroupofforty@gmail.com
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ymRceDKiQog0bZMk6X6AdonZ2_budzKQZtn-0Cwx7ETp33JK65Qw_kRYQLm7D2GRkuW8hjMwA9Eu1Zn6217__jhd4loLMm8zu-VGrm0dEx7Bxr7IlWIYS_dPAlB2g9aYv_dqZb4Il_-KfqR6nA_0Q4B5w93-pKSpy4zyJ5fBatMEAn3g6nCUL4tkZyNkXvIm&c=IN6IL9SFEfLaOmjZUNMgc4wvSo4dE1isccJYrlgdmdtwv21-UU3ypg==&ch=qmb6BBmyLQOGf-W5y1JFFKMw7qu4o5KivUeOS2AjdPEHldfnjyXw6g==

