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1. Diferite definitii 
 
 
 
Biorelativitatea se concentreaza pe o activitate mentala de grup pentru a trimite 
impreuna telepatic energie de vindecare planetei noastre. Aceasta practica este 
similara cu conceptul de rugaciune in grup in care oamenii exprima si trimit ganduri 
pozitive pentru a schimba rezultatul unei situatii sau a unui eveniment. In exercitiile 
meditatie de biorelativitate grupuri de seminte stelare de pe intreaga planeta exprima 
si concentreaza ganduri vindecatoare si armonice catre regiuni specifice de pe glob. 
Astfel furtuni, orcane sau chiar cutremure pot fi alienate, slabite in putere, 
imprastiate, deviate sau chiar complet evitate astfel incat sa se produce cat mai 
putine daune omului si mediului inconjurator. 

Arcturienii ne arata ca in sistemele planetare mai evoluate exista grupuri de fiinte si 
locuitori ai acestor planete care se afla intr-o comunicare telepatica continua cu 
planeta lor pentru a asigura o armonie maxima intre locuitorii planetei si fortele 
planetare. Deci biorelativitatea descrie o activitate mentala in grup pentru a trimite 
telepatic impreuna energie vindecatoare si armonizatoare planetei noastre. ... In 
exercitile de biorelativitate avem acum marele si puternicul avantaj al unei conectari 
globale cu multe seminte stelare diferite de pe intreaga planeta, care lucreaza uniti 
telepatic pentru vindecarea Pamantului. 
 
Miller si Yashin, „A New Tree of Life for Planetary Ascension“,  Appendix B: Group of  
Forty Glosar, 2014 



  
 
Biorelativitatea descrie abilitatea fiintelor umane de a comunica telepatic cu spiritul 
Pamantului. Scopul unei astfel de comunicari este de a influenta rezultatul sau 
efectele unui eveniment natural pamantesc cum ar fi furtuni, vulcane si  cutremure. 
 
Miller, Biorelativity: Planetary Healing Technologies, 2011  

 
 
 
Biorelativitatea este idea de a incerca a influenta, a comunica si a se relationa 
referitor la o planeta bazandu-se calea de comunicare telepatica. Interactia prin 
biorelativitate cu planeta incepe prin a asculta care sunt nevoile planetei sau ce 
energii are aceasta nevoie. De asemenea este si nevoia de a interactiona cu planeta 
pentru ca aceasta sa raspunda la nevoile locuitoriilor ei. 
  
Miller, Biorelativity and Planetary Healing, 2011, paginile 94-95  
 

 
 

Biorelativitatea reprezinta suma intentiile telepatic transmise  si gandurile fiintelor cu 
o constienta inalta care pot influenta pozitiv evolutia si energia planetei. In mod 
particular, biorelativitatea recunoaste necesitatea si efectivitatea grupurilor largi de 
lucratori in lumina. Acestia se pot aduna si intalni personal la nivel local sau prin alte 
mijloace de la distanta la nivel global pentru a infuza cu lumina si energie planeta. 
 
Miller, New Spiritual Technology for the Fifth-Dimensional Earth, 2009, pagina 183  

 
2. Scopul si sensul Biorelativitatii 

Principalul tel si scop al Grupului de Patruzeci Arcturian este de a forma 40 de 
grupuri a 40 de membrii (patruzeci fiind un numar puternic din punct de vedere 
spiritual si numerologic) pentru a se uni in constienta unitara pentru a amplifica 
puterea mentala si a gandurilor grupului la nivel global si pentru a sprijini vindecarea 
Pamantului si de a ajuta planeta in procesul de ascensiune. 
 
Cand ne adunam si practicam exercitii meditative de biorelativitate scopul nostru este 
de a aduce vindecare si de a O ajuta pe Mama nostra Pamant. De asemenea dorim 
sa invatam cum sa ascultam, sa recunoastem si sa percepem nevoile Ei pe care Ea 
ni le comunica, la nivel individual si de grup. Lucram impreuna pentru a aduce 
echilibru Mamei Pamant; biosferei ei; noosferei (campul energetic mental din jurul 
acesteia) ei; toate regatele ei care includ omenirea ca si intreg, regatul animal, 
regatul vegetal, si intreg regatul mineral. De obicei ne concentram pe o situatie, zona 
sau un eveniment care sunt specifice, dar foarte important este sa aducem echlibru 
si intregii planete astfel incat aceasta balanta sa fie integrata cu intentiile noastre 
pline de dragoste pentru binele suprem al tuturor partilor implicate pentru a se reduce 
gradul de daune si distrugere cat mai mult la nivel global. 
 
  
 
 



3. Forme de Biorelativitate pe Pamant 

Practica Biorelativitatii a fost inregistrata continuu de-alungul istoriei mai ales la 
popoarele native. 
 
Nativii americani indieni practica biorelativitatea prin rugaciunile lor pentru ploaie de 
exemplu sau folosind ceremonii prin cantece si dansuri acompaniate de ritmuri de 
tobe si alte instrumente pentru a comunica cu spiritul Pamantului ca de exemplu 
indienii Hopi care practica dansurile Kachina pentru a influenta pozitiv schimbarile 
meteorologice pentru a crea conditii propice pentru cultivarea si cresterea plantelor in 
ciclurile sezoniere. Nativii americani considera elemetele si fortele Pamantului ca 
fiind fiinte vii si ei comunica cu vantul, cu fenomene si tipare meteorologice, cursuri 
de apa curgatoare si ape statatoare. De asemenea acestia practica comunicarea cu 
regatul animal si cel vegetal. 
 
Un alt exemplu pentru comunicarea cu Pamantul il da poporul nativ aborigen de pe 
teritoriul Australiei. Acestia au practici asemanatoare considerand Pamantul ca un 
membru al familiei si identificandu-se puternic cu tot ceea ce ii inconjoara, 
exprimarea spiritualitatii acestora se leaga puternic de Pamant si de strabunii 
acestora. De asemenea acestia cultiva „starea de vis“ in care ei intra intr-o stare de 
liniste si calm interior de transa pentru a comunica spiritual cu alte dimensiuni si de 
asemenea cu Pamantul si fiintele Ei, avand posibilitatea sa simta si sa recunoasca 
de exemplu meridianele energetice ale Pamantului, astfel putandu-se orienta pe 
teritoriul acestora. 
 
Alte forme de biorelativitate au fost cultivate de diferite grupuri spirituale pe Pamant 
ca de exemplu preotii vedici care invoca ploaia. 

Practicarea Biorelativitatii nu este de obicei acceptata in lumea vestica „moderna“. 
Aceasta se datoreaza faptului ca Pamantul nu este vazut ca un spirit viu si de aceea 
procesul de comunicare cu o fiinta care nu exista sau nu e vie se considera imposibil. 
O schimbare in constienta oamenilor este in curs de desfasurare, dupa cum stim, si 
si-a avut inceputul in luna august a anului 1987, eveniment numit „Convergenta 
Armonica“. Acest eveniment a marcat inceputul conceptului de evolutie spirituala 
care are loc pentru omenire in relatia sa cu Pamantul si la fel in relatia sa cu 
cosmosul. Din acel moment s-a considerat si acceptat in acest context ca omul  
interactioneaza cu Pamantul ca o fiinta vie. 
 
 
4. Sistemul de Feedback planetar 

Punctul de start si inima vindecarii planetare este prin Sistemul de feedback planetar 

al Pamantului. O planeta si vindecarea sa trebuie sa tina seama de formele de viata 

inalte pe care aceasta le sustine. Sistemul de feedback planetar reprezinta dec 

interactiunea Pamantului cu sistemele energetice ale speciilor si formelor de viata 

care il populeaza si pe care le sustine. 

Pentru a intelege sistemul de feedback planetar, voi folosi o comparatie intre acesta 

si propriul vostru system de feedback. Intelegand si discutand despre sistemul uman 



de feedback energetic, vom fi mai capabili sa integelem si sa lucram cu sistemul de 

feedback planetar. 

Voi incepe aceasta discutie si comparatie facand cateva observatii. Voi traiti pe 

Pamant. Voi sunteti o parte din Pamant. Voi apartineti Pamantului. Voi sunteti o parte 

integranta din sistemul de feedback planetar! Aceasta ar putea fi o observatie 

repetata si evidenta, dar are implicatii profunde pentru ca sunteti o parte din Pamant. 

Impartasiti si aveti in comun multe aspecte ale acestei planete.De exemplu, planeta 

are o aura. Planeta are un camp electromagnetic.Si voi aveti o aura si un camo 

electromagnetic. Planeta are un sistem organizat care raspunde la schimbari. La fel 

si voi. Planeta are un camp mental subconstient (noosfera). La fel si voi. Planeta are 

capacitatea de a comunica cu planete aflate la mare distanta in galaxie. Si voi aveti 

astfel de abilitati. 

Voi aveti si detineti la fel un sistem de feedback personal.Pentru a intelege acest 

concept vom privi asupra unor aspecte si concepte ale medicinei traditionale chineze. 

Motivul pentru care facem acest lucru este ca medicina chineza traditionala se 

bazeaza pe concepte ca si meridiane, care sunt trasee si legaturi energetice ale 

corpului. Si Pamantul are meridiane si canale energetice la fel ca si corpul uman.  

 

Sistemul vostru nervos este un sistem complicat si frumos care depaseste cu mult 

orice computer existent pe Pamant. Acest sistem este foarte avansat chiar daca voi 

sunteti de parere cu nu sunteti foarte evoluati. Specia umana este inca la nivelul de 

raspunsuri primitive si reactii instinctive. Totusi, 

sistemul nervos care include creierul vostru este 

compus din miliarde de celule care monitorizeaza si 

care are inclus un sistem de feedback foarte complicat. 

Acesta va tine corpul in echilibru, si acest echilibru se 

manifesta si este exprimat prin a avea o sanatate 

personala buna. 

Sistemul de feedback al corpului face distinctii si ia 

decizii cum sa functioneze, de cele mai multe ori fara 

participarea voastra constienta.Un echilibru mai bun al 

corpului individual poate fi instalat si creat prin o 

constientizare a propriului sistem nervos. 

Vom folosi acest model pentru a vorbi despre sistemul 

de feedback planetar al Pamantului si cum putem 

aduce Pamantul intr-o armonie mai ridicata si un echilibru mai stabil… 

Omul, care este o parte integranta a Pamantului, poate sa devina constient de 
locurile unde Pamantul are blocaje. Este important de precizat ca si Pamantul are 
energii subconstiente. Pamantul , ca planeta este nu este 100% constient de propriul 
„sistem nervos“, la fel ca si omul. Aduceti-va aminte ca am spus ca omul este numai 
10% constient de propriul sistem nervos, ceea ce inseamna ca 90% este 

Gudrun Miller - Biorelativity 



subconstient. O planeta se poate afla in aceeasi situatia in care 90% din propriul 
sistem nervos sa fie inconstient, ceea ce inseamna ca planeta nu este de multe ori 
constienta de propriile blocaje. 

Voi, ca si vindecatori planetari, sunteti constienti unde se afla aceste blocaje, si puteti 
comunica cu Pamantul si cu sistemul de feedback planetar. Voi ca si vindecatori 
planetari puteti ajuta Pamantul sa devina constient de aceste blocaje, astfel incat 
acesta sa raspunda intr-un mod constient pentru a reechilibra si armoniza. 

Pamantul are deci acest sistem de feedback planetar care duce la regularea si 
corectarea propriilor sisteme. Acest fapt este uimitor pentru o planeta, nu toate 
planetele au ajuns la acest nivel de feedback planetar. Aceasta planeta, Bijuteria 
Albastra, este una minunata. Precum insa in cazul si altor sisteme nervoase 
avansate, Pamantul nu este constient de tot ceea ce se intampla pe el. Acesta, ca 
energie spirituala, poate raspunde la orice se intampla pe el, dar la fel ca si omul, 
Pamantul nu este constient de tot ceea ce se intampla. Omul care este imprastiat pe 
toata planeta poate sa recunoasca si sa perceapa tot ceea ce se intampla, sa 
reactioneze si sa comunice cu spiritul planetei pentru a ajuta planeta sa se 
autoarmonizeze si autaechilibreze. Acest atributie este foarte mare si importanta, 
faptul ca ajutati Pamantul si participati sa constientizarea completa proprie ca 
planeta. Astfel , facand acest lucru, ii permite Pamantului sa genereze un raspuns 
unitar de echilibrare si vindecare armonica. 

 

5. Metodica meditatiei de Biorelativitate 

Juliano si arcturienii ne-au informat prin David cum vad ar structura ei exercitiile de 

biorelativitate, urmeaza mai jos un rezumat si citate din lecturile canalizate de David 

despre biorelativitate de la Juliano. 

Iata cateva informatii de baza despre structura meditatiilor: meditatiile tin normal intre 

20 si 30 de minute si pot fi tinute in teleconferinta prin telefon, prin Skype, via 

webinar, GoToMeeting, video stream sau bineinteles persoanele respective se 

intalnesc personal pentru a medita impreuna. Cand folosim o linie de teleconferinta 

putem inregistra sesiunile si le putem oferi si impartasi cu ceilalti pe pagina noastra 

de web, exemplu celor care nu au putut participa.  

Fiecare moderator al acestor sesiuni isi formeaza o structura si metodica unica si 

aparte dar toate se ghideaza si contin elemente comune care vor fi prezentate mai 

jos, multe informatii provin din mesajele arcturienilor despre biorelativitate. 

Urmatoarele unelte si metode, concepte si structuri spirituale arcturiene pot fi folosite 

in sesiunile de vindecare si armonizare a Pamantului si pentru a ajuta Pamantul sa 

treaca in dimensiunea a 5-a: 

 Sistemul de feedback planetar interactioneaza cu inima si campul 

electromagnetic al Pamantului. Pamantul comunica interdimensional cu 

soarele, galaxia, precum si cu cele 12 cristale eterice ancorate puternic si 

adanc de arcturieni impreuna cu semintele stelare umane. Sistemul de 



feedback planetar poate fi vazut ca sistemul nervos al Pamantului. Putem 

exprima intentia si cere ca Pamantul sa reorienteze si sa restructureze acest 

sistem astfel incat energiile de pe Pamant sa fie mai bine distribuite pe intreg 

globul pentru a fi procesate si integrate mai usor si mai bine. 

 

 Una dintre cele mai bune metode de a comunica si interactiona energetic cu 

spiritul Pamantului Gaia, cu Mama Pamant este de a folosi Roata Medicinala 

sacra in timpul meditatiei. De exemplu Capetenia Vultur Alb ne invita de multe 

ori in meditatiile sale sa ne alaturam uni mare grupe de maestrii si fiinte 

inaltate in jurul unei roate medicinale gigantice circa 70 de km asupra 

Pamantului 

 

 Energia 5dimensionala a celor 12 cristale eterice arcturiene ne ajuta sa 

vindecam si sa deblocam energiile si meridianele Pamantului. Aceste cristale 

variaza in folosirea lor foarte mult si fiecare prezinta atributii energetice inalt 

vibrationale diferite (vezi prezentare Arborele Vietii Arcturian si cele 12 Cristale 

Eterice). 

 

 Triunghiul Sacru reprezinta unificarea a 3 forte spirituale puternice pe 

Pamant: cea a Fratiei Albe a Maestrilor Inaltati, cea a maestrilor si fratilor 

nostrii din dimensiunele inalte care provin de pe alte planete din galaxia 

noastra si din univers, precum si cea a maestrilor inaltati nativi indigeni. 

Combinand aceste energii si forte spirituale putem ajuta enorm la vindecarea 

si ascensiunea Pamantului 

 

 Arborele Vietii este un tipar galactic pentru crearea acestei realitati. Cele 12 

coduri sau sfere energetice sunt folosite pentru vindecarea proprie sau 

planetara. Arborele Vietii se conecteaza cu energii cosmice. 

 

 Inelul de Ascensiune, care este un nimbus energetic in jurul Pamantului, 

acesta contine si este format din lumina 5dimensionala si este hranit si 

mentinut de maestrii inaltati pentru a ajuta Pamantul sa ascensioneze. 

Semintele stelare pot interactiona cu acest camp prin vizualizare, proiectare 

mentala in meditatiile lor. Impreuna cu Arcturienii si cu maestrii inaltati acest 

camp energetic poate fi extins si concentrat catre zone specifice ale 

Pamantului care au nevoie de armonizare si vindecare, cum ar fi oceanele de 

exemplu. 
 

 Oglinda Iskalia este o oglinda eterica gigantica 5dimensionala care este 

ocalizata deasupra Polului Nord. Aceasta atrage si aduce pentru Pamant 

lumina si energia inalta de la Soarele Central Galactic astfel incat energii 

vindecatoare, transcendentale ca si Lumina Omega pot veni pe Pamant si pot 

sa fie integrate corespunzator. 

 



 Folosind si incorporand aceste unelte spirituale planetare in exercitiile noastre 

meditative de Biorelativitate, putem ridica sau  amplifica puterea arcan 

mentala a grupului. „Arcan“ este termenul arcturian pentru masurarea 

intensitatii si puterii de concentrare si focalizare mentala si de exprimare 

gandurilor de exemplu prin vizualizare. 

 

 Lumina Omega este o lumina si energie 5dimensionala cu puteri si proprietati 

deosebite de vindecare si armonizare care poate fi folosita in multe situatii si 

cazuri. Aceasta isi are originea in dimensiunea a 5-a. 

 

 Noosfera, un camp energetic circular aflat in jurul Pamantului care permite 

energiei mentale de pe planeta si din jurul acesteia sa fie inmagazinata si 

transmisa instantaneu catre galaxie si univers. Acest camp, daca este 

armonizat si concentrat, poate afecta energia generala a Pamantului intr-un 

mod pozitiv si puternic vindecator. 

 

 Folositi si conectati-va cu Orasele de Lumina Planetare si cu Scarile de 

Ascensiune, deoarece acestea sunt conectate la surse de lumina si energie 

inalt vibrationala cu un flux continuu care pot fi folosite pentru vindecare si 

armonizare. 

 

 In meditatiile noastre de biorelativitate folosim de asemenea un limbaj inalt 

vibrational care ne imputerniceste si ne ridica vibratia, de asemenea folosim 

mantre si coduri vibrationale inalte avand diferite surse spirituale. Aceste 

cuvinte si coduri pot fi: 

 

o Dragoste neconditionata 

o Recunostiinta 

o Coherenta 

o Compasiune 

o Onorare 

o Respect 

o Abundenta 

o … 

o Kadosh Kadosh Kadosh Adonai Tzevaoth 

o Eu sunt ceea ce sunt 

o … 

 

 

6. Documentatie si surse de informatie 
 
Standardele de meditatie de biorelativitate prezentate pe pagina noastra de web: 

 Standardele de Biorelativitate 
 
Cartile lui David (vezi website): 

http://groupofforty.com/projects/biorelativity/biorelativity-meditation-standards/


 A New Tree of Life for Planetary Ascension 

 Arcturians: How to Heal, Ascend, and Help Planet Earth 

 Biorelativity: Planetary Healing Technologies 
 

Lecturi (exemple): 

 Working with the Earth’s Feedback Loop System – Septembrie 2012 

 Laws of Consciousness - Decembrie 2014 

 The Principles of Entropy versus Coherence – Iulie 2014 

 Evolution and Biorelativity – Martie 2014 

 The Noosphere & the Etheric Energy Field of the Earth – Februarie 2014 
 
Alte surse/link-uri despre informatiile prezentate: 
 

 What is aboriginal spirituality 

 Causing rain with ancient vedic rituals 
 

 

 

 

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://www.creativespirits.info/aboriginalculture/spirituality/what-is-aboriginal-spirituality
http://niceartlife.com/causing-rain-with-ancient-vedic-rituals/

